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Sunum

Sepam 1000+ her gerilim seviyesi için trafo
merkezlerinin ve endüstriyel iﬂletmelerin,
elektrik da¤›t›m ﬂebekelerinin ve motorlar›n
çal›ﬂmas› için tasarlanm›ﬂ dijital koruma ve
ölçme üniteleri serisidir.
Kullan›m alanlar›:
b Hat korumas› (giriﬂ ve ana besleme kablo
korumas›)
b Trafo korumas›
b Motor korumas›
b Anabara korumas›.

Daha fazla çözüm

Sepam 1000+ 20 serisi
Yayg›n olarak kullan›lan birçok uygulamay› kapsar. Sepam 1000+ 20 serisi ak›m
veya gerilim ölçümü bazl› temel çözümler sunar. Uygulaman›n tüm gerekliliklerine
yönelik mükemmel bir maliyet/fonksiyon oran›na sahip bir koruma ve ölçme
ünitesidir.
Sepam 1000+ 20 serisi S20, T20 ve M20 ak›m fonksiyonlu üniteler aﬂa¤›daki
uygulamalarda kullan›l›r.
b faz-faz ve faz-toprak k›sa devrelerine karﬂ› da¤›t›m tesislerindeki giriﬂ ve fider
korumas›.
v 16 ters zamanl› (IDMT) açma e¤risi
v kendini yenileyen ar›za ak›mlar› için ayarlanabilen zaman say›c›s›
v ﬂebeke konfigürasyonundaki de¤iﬂikliklere adaptasyon için ayar gruplar›n›n
de¤erleri de¤iﬂtirilebilmesi.
b tekrar kapama ile havai hatlar›n korunmas›
b transformatörlerin aﬂ›r› yüklere karﬂ› korunmas›, ayr›ca bu uygulamada trafonun
de¤iﬂik havaland›rma yap›lar›n uygun olarak 2 grup ayar de¤eri ve çevre s›cakl›¤› ile
kompanze edilmiﬂ RMS termik aﬂ›r› yük korumas› yap›l›r.
b Motor korumas›
v aﬂ›r› yüklere karﬂ› koruma, çevre s›cakl›¤› ile kompanze edilmiﬂ RMS termik aﬂ›r›
yük korumas› so¤uk açma e¤rileri ile motor karakteristiklerine uygun olarak
ayarlanabilir.
v dahili hatalara ve yük kaynakl› ar›zalara karﬂ› yap›lan korumalar.
v motor kalk›ﬂ koﬂullar›n› izleme ve iﬂletme asistan›.
Sepam 1000+ 20 serisi B21 ve B22 gerilim fonksiyonlu ünitelerinin kullan›ld›¤›
uygulamalar ise;
b ﬂebeke gerilim ve frekans›n›n izlenmesi
b lokal enerji üretilen tesislerde frekanstaki de¤iﬂim yüzdesi izlenerek ana
beslemenin kayb›n›n h›zl› ve güvenilir bir ﬂekilde tespit edilmesi.

Sepam 1000+ 40 serisi
Sepam 1000+ 40 serisi, ak›m ve gerilim ölçme kapasitesi sayesinde daha kapsaml›
uygulamalar için yüksek performansl› çözümler sunar.
Sepam 1000+ 40 serisi Sepam 1000+ 20 serisine ek olarak aﬂa¤›daki performansa
sahiptir.:
b paralel giriﬂ olan ﬂebekelerin yönlü koruma ile korunmas›
b her türlü topraklama sistemine uygun olarak (empedans, izole, kompanze edilmiﬂ)
yönlü toprak hatas› korumas›
b gereken her türlü elektriksel ölçüm de¤eri: faz ve art›k ak›mlar, faz-nötr, faz-faz ve
art›k gerilimler, frekans, güç, enerji, ...
v kapsaml› olarak ﬂebeke bilgilerini izleme olana¤›: 20 sn. hata kayd›, son 200 alarm
bilgisinin ayr›nt›l› incelenmesi, son 5 açman›n de¤erlerinin saklanmas›
b lojik bir editör sayesinde kontrol fonksiyonlar›n›n tekrar adaptasyonu
b her tür uygulamaya yönelik olarak alarm mesajlar›n›n kullan›c› lisan›na
adaptasyonu.

Sepam 1000+ seçim tablosu
Seçim
kriterleri
Ölçüm
Spesifik koruma
fonksiyonlar›

Uygulama
Hat
Transformatör
Motor
Ana bara

20 serisi
I

40 serisi
U

U
I ve U
Ana besleme
kayb›
(ROCOF)

S20
T20
M20

S40
T40

I ve U
Yönlü toprak
korumas›

I ve U
Yönlü toprak
korumas› ve
faz aﬂ›r› ak›m
S42, T42

S41

S42
T42

M41
B21

B22

Örnek : Motor korumas›nda hem ak›m hem de gerilim ölçümü için,
çözüm Sepam 1000+ M41 tipi röledir.
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Daha fazla çözüm

Daha basit yap›
Montaj kolayl›¤›
b ana ünitenin kompakt boyutlar› sayesinde hücreye entegrasyonu çok kolayd›r,
ayr›ca opsiyonel modüllerin ba¤lant› kablolar› sayesinde uygun yerlere
yerleﬂtirilmesi mümkündür.
b yard›mc› besleme gerilimi Universal’dir.
Basit devreye alma
b tüm fonksiyonlar kullan›ma haz›rd›r.
b kullan›c› dostu yaz›l›m sayesinde PC’nin sundu¤u tüm avantajlar kullan›l›r.
Basit iﬂletim
Geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi (UMI) sayesinde tüm lokal operasyonlar› yapmaya
elveriﬂlidir. ‹stenildi¤inde tüm bilgiler kullan›c› lisan›na çevrilebilir.
Bak›m kolayl›¤›
b kendini izleme ve ihbar (watchdog) ünitesi.
b Kullan›lan anahtarlama eleman›n›n iﬂletme bilgilerini takip edebilece¤iniz bilgiler
sayesinde önleyici bak›m yapabilme ﬂans›:
v toplam açma ak›mlar›
v anahtarlar›n eleman› iﬂletme süresi ve tekrar ﬂarj süresinin ölçümü.

Daha fazla haberleﬂme
Modbus haberleﬂme
ﬁebekeyi merkezi bir noktadan yönetebilmeyi sa¤layan tüm verilere haberleﬂme
hatt›yla ulaﬂmak mümkündür. Haberleﬂme opsiyonu aç›k protokol olup
enternasyonal Modbus protokolüne uygundur.
Bu hat ile ulaﬂ›labilen de¤erler:
b ölçüm ve izleme bilgileri
b indikasyonlara ve olay zamanlar›na ulaﬂ›m
b iﬂletmenin uzaktan kontrol edilmesi
b koruma fonksiyonlar›n›n ayar de¤erlerinin uzaktan de¤iﬂtirilmesi
b hata kayd› dosyalar›n okunmas›.
Ethernet ba¤lant›s› ve Webserver
Sepam 1000+ Ethernet/Modbus haberleﬂme ç›k›ﬂ› ile ethernet ﬂebekeye
ba¤lanabilir.
Bu kap›dan:
b Sepam 1000+ Modbus/TCP/IP multi-master bazl› herhangi bir süpervizör veya
otomasyon sistemine entegre edilebilir.
b Herhangi bir internet servis sa¤lay›c›s› deste¤iyle bir Web sayfas›nda Sepam
taraf›ndan temin edilen bilgiler yay›nlanabilir.
PowerLogic Sistem
Sepam 1000+ Powerlogic sisteminin bir parças›d›r. Herhangi bir SMS merkezli
endüstriyel veya ticari elektrik ﬂebeke yönetimi yaz›l›m› ile birleﬂtirilebilir.
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Daha fazla çözüm

Daha modüler
Sepam 1000+ için 2 farkl› kullan›c› arabirimi seviyesi mevcuttur:
b geliﬂmiﬂ UMI, grafik LCD görüntü ekran› ve tuﬂ tak›m›
v tesisin iﬂletimi için gerekli her türlü bilgiyi sa¤lamak amaçl›d›r. Bu bilgiler: ölçüm
de¤erleri, izleme bilgileri, alarmlar v.b.
v Sepam 1000+’›n parametre ve koruma fonksiyonlar›n› ayarlamay› sa¤lar
v herkesin rahatça ekran› okuyabilmesi için görüntü ekran› de¤iﬂik lisanlara
çevrilebilir.
Geliﬂmiﬂ kulan›c› arabirimi UMI ana ünitenin bir parças› olarak kullan›labilir veya
montaj kolayl›¤› sa¤lamak üzere uzak bir yere yerleﬂtirilerek kullan›labilir.
b ana ünite yaln›zca sinyal lambalar› içerir
v lokal iﬂletme ihtiyac› olmayan tesislerde kullan›l›r
v uzaktan kumanda edilebilen iﬂletmeler için uygundur.
De¤iﬂik uygulamalara adaptasyonu sa¤lamak veya sonradan ortaya ç›kan
iﬂletmenin geliﬂtirilmesi ile ilgili ihtiyaçlara cevap vermek için, Sepam 1000+’›n
fonksiyonelli¤i opsiyonel modüller kullan›larak art›r›labilir. Bu modüller:
b lojik giriﬂ/ç›k›ﬂ modülleri (de¤iﬂtirilebilen program loji¤i ile birlikte)
b haberleﬂme modülü
b s›cakl›k sensör modülü
b analog ç›k›ﬂ modülü.
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MES108 modülü
4 lojik ç›k›ﬂ,
4 lojik giriﬂ
veya MES 114
4 lojik ç›k›ﬂ,
10 lojik giriﬂ

(1)

ACE949-2 (2-telli) modülü
ACE959 (4-telli) modülü
ﬁebeke haberleﬂme
arabirimleri

(1)

Sepam 1000+
ana ünitesi geliﬂmiﬂ kullan›c›
arabirimi (UMI) ile
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MET148 modülü
8 s›cakl›k sensörü

SFT 2841
parametre giriﬂ ve
iﬂletme yaz›l›m›
SFT 2826
hata kayd›
yenileme yaz›l›m›

(1) opsiyon olarak ilave modüller.
(2) örne¤in, prefabrike kablolar 3 farkl› uzunluktad›r.
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Ön panel

Sepam 1000+, her iﬂletim ihtiyac›na uygun
iki UMI (kullan›c› ekipman arabirimi)
seviyesine sahiptir.

Standart UMI

on

I>51

I>>51

Io>51N Io>>51N

ext

0 off

I on

Trip

Bu UMI aﬂa¤›dakileri içermektedir:
b Sepam’›n çal›ﬂma durumunu gösteren 2 sinyal lambas›:
v yeﬂil "on" (aç›k) göstergesi: cihaz aç›k
v k›rm›z› "anahtar" göstergesi: cihaz kullan›lamaz. (Bir iç ar›zan›n baﬂlang›ç
aﬂamas› ya da bir iç hatan›n belirlenmesi),
b standart metin etiketine sahip istenildi¤inde de¤iﬂtirilebilen, 9 sar› sinyal lambas›,
b hatalar› silmek ve cihaz› yeniden çal›ﬂt›rmak için "reset" dü¤mesi,
b PC ile RS232 ba¤lant›s› için 1 ba¤lant› portu (CCA783 kablosu), port sürgülü bir
kapakla korunmaktad›r.
Bu UMI, lokal iﬂletim gerektirmeyen (uzaktan kumanda ve izleme sistemi ile
çal›ﬂt›r›lan) tesisatlar için ya da elektromekanik veya analog elektronik koruma
cihazlar›n› ekiﬂletim ihtiyaçlar› olmadan de¤iﬂtirmek için düﬂük maliyetli çözüm
sunmaktad›r.

reset

Standart ihbar lambalar› ile donat›lm›ﬂ ana kullan›c›
arabirimi. (UMI)
on

I>51

I>>51 Io>51N Io>>51N

0 off

ext

I on

Geliﬂtirilmiﬂ sabit UMI

trip

1

Standart UMI fonksiyonlar›na ek olarak bu versiyon aﬂa¤›dakileri sunmaktad›r:
b ölçümlerin, parametre/koruma ayarlar›n›n, alarm ve iﬂletim mesajlar›n›n
görüntülenmesi için "grafik" LCD ekran. Sat›r say›s›, harflerin ve sembollerin
büyüklü¤ü, ekranlara ve dil versiyonlar›na uygundur.
b iki kullan›m modlu 9 tuﬂlu tuﬂ tak›m›:

I1 = 162A
I2 = 161A
I3 = 163A

2

Ak›mla ilgili iﬂlemler için beyaz tuﬂlar:
¿ ölçümlerin görüntülenmesi.
¡ anahtarlama eleman› ﬂebeke bilgilerinin görüntülenmesi.
¬ alarm mesajlar›n›n görüntülenmesi.
√ alarmlar›n ve ayarlar›n silinmesi.
ƒ alarmlar›n al›nmas›.

3

9

8

7

6

clear

reset

5

4

Standart ihbar lambalar› ile donat›lm›ﬂ geliﬂmiﬂ kullan›c›
arabirimi. (UMI)

Parametre ve koruma ayarlar› için mavi tuﬂlar:
∆ koruma ayarlar›na giriﬂ.
« Sepam parametre ayarlar›na giriﬂ (2).
» koruma ve parametre ayarlar›n› de¤iﬂtirmek için gerekli olan 2 ﬂifreyi girmek için
kullan›lmaktad›r.
“ ø , s , t ” tuﬂlar› (√ , ƒ , ≈ ) menüde dolaﬂmak için ve görüntülenen de¤erlerden
herhangi birisinin üzerine gelip o de¤eri seçmek için kullan›lmaktad›r.
≈

"lamba testi" tuﬂlar›:
tüm sinyal lambalar›n›n yak›lmas›.
Sözkonusu UMI, rahatl›kla okunan veri içeri¤i ve kolay eriﬂim ile basitleﬂtirilen lokal
iﬂletim için en iyi çözümdür.

Geliﬂmiﬂ UMI
Sözkonusu UMI, (mesafeye ba¤l› olarak) prefabrike CCA 770, CCA772 ya da CCA
774 kablolar› ile Sepam ana ünitesine eklenebilir.
Azalt›lm›ﬂ derinlik ile ve sabit versiyondakine benzer fonksiyonlar ile kabinin ön
panelinde iﬂletim için en uygun yere monte edilebilir.
(1) SFT 2841 yaz›l›m› kullanarak uygulamaya yönelik yeni etiketler haz›rlanabilir ve bu etiket
Sepam üzerindeki ile de¤iﬂtirilebilir.
(2) program mant›¤› parametre ayar› için, uzman kullan›c› arabirimi (uzman UMI) kullan›lmas›
gerekir.
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Kullan›c› arabirimi (UMI)

Uzman UMI
Sözkonusu UMI, SFT2841 yaz›l›m paketine sahip olan ve Sepam’›n ön paneli
üzerinde RS232’ ba¤lanm›ﬂ olan bir PC ekran›nda (Windows ≥ V95 ya da NT
sürümünde çal›ﬂan) Standart ya da Geliﬂmiﬂ UMI için bir tamamlay›c› olarak
mevcuttur.
Ayn› görev için kullan›lan tüm veriler, kullan›m› kolaylaﬂt›rmak için bir araya
getirilmiﬂtir. Bilgiye h›zl› ve do¤rudan eriﬂim sa¤lamak için menüler ve simgeler
kullan›lm›ﬂt›r.

Sepam 1000+ 20 serisi ölçümler.

Ak›mla ilgili iﬂlemler
b tüm ölçü ve iﬂletim verilerinin görüntülenmesi
b alarm mesajlar›n›n, zaman format› ile birlikte (gün, saat, dakika, saniye)
görüntülenmesi
b aﬂa¤›dakiler gibi izleme verilerinin görüntülenmesi:
v açma ak›m›
v anahtarlama eleman› operasyon say›s› ve kümülatif kesme ak›m›
b tüm koruma ve parametre ayarlar›n›n görüntülenmesi
b giriﬂlerin, ç›k›ﬂlar›n ve sinyal lambalar›n›n lojik durumunun görüntülenmesi.
Sözkonusu UMI, ara s›ra gerçekleﬂen lokal iﬂletime ya da tüm bilgilere h›zla eriﬂmek
isteyen personele uygun çözümler sunmaktad›r.

Parametre koruma ayarlar› (1)

Sepam 1000+ 20 serisi koruma fonksiyonlar›.

b ayn› sayfa üzerindeki tüm koruma fonksiyonu parametrelerinin görüntülenmesi ve
ayarlanmas›
b program›n lojik parametresi ayar›, genel tesisat›n parametre ayar› ve Sepam
verileri
b giriﬂ verileri önceden haz›rlanabilir ve tek bir iﬂlemde ilgili Sepam ünitelerine
transfer edilebilir (yükleme iﬂlemi).
SFT 2841 taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ana iﬂlemler:
b ﬂifrelerin de¤iﬂtirilmesi
b genel parametrelerin girilmesi (kategoriler, entegrasyon süresi, …)
b koruma ayarlar›n›n girilmesi
b program›n lojik komutlar›n›n de¤iﬂtirilmesi
b iﬂlemlerin aktif/pasif hale getirilmesi
b dosyalar›n kaydedilmesi.
Kay›t
b koruma ve parametre ayar› verileri kaydedilebilir
b raporlar›n yazd›r›lmas› da mümkündür.
Sözkonusu UMI, ar›za kay›t dosyalar›n› kurtarmak için kullan›labilir ve SFT2826
yaz›l›m paketini kullanarak grafik ekran sa¤layabilir.
‹ﬂletim yard›m›
Sepam’›n monte edilmesi ve kullan›lmas› için gerekli olan tüm teknik verileri içeren
bir yard›m fonksiyonuna tüm ekranlardan eriﬂim.
(1) 2 ﬂifreyle eriﬂilebilen modlar (koruma ayar› seviyesi, parametre ayar› seviyesi).
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Seçim tablosu

Sepam 1000+ 20 serisi

Fonksiyonlar
Koruma
ANSI codu
Faz aﬂ›r› ak›m
50/51
Toprak hatas›
50N/51N
Kesici ar›za
50BF
Ters bileﬂen/dengesizlik
46
Yönlü faz aﬂ›r› ak›m
67
Yönlü toprak hatas›
67N/67NC
Aktif aﬂ›r› güç
32P
Termik aﬂ›r› yük
49RMS
Faz düﬂük ak›m
37
Aﬂ›r› kalk›ﬂ süresi
48/51LR
Saatteki start say›s›
66
Pozitif bileﬂen düﬂük gerilim
27D/47
Art›k düﬂük gerilim
27R
Faz-faz düﬂük gerilim
27
Faz-nötr düﬂük gerilim
27S
Faz-faz aﬂ›r› gerilim
59
Nötr noktas› kaymas›
59N
Ters bileﬂen aﬂ›r› gerilim
47
Yüksek frekans
81H
Düﬂük frekans
81L
Frekanstaki de¤iﬂim oran›
81R
Tekrar kapama (4 çevrim)
79
Termostat / bucholz
S›cakl›k izleme
38/49T
Ölçü
Faz ak›mlar› I1, I2, I3 RMS, art›k ak›m Io
Ortalama ak›mlar I1, I2, I3 max. demand faz ak›mlar›
Gerilimler U21, U32, U13, V1, V2, V3 art›k gerilim Vo
Pozitif bileﬂen gerilimi Vd / dönüﬂ yönü
Ters bileﬂen gerilimi Vi
Frekans
Aktif, reaktif güç P ve Q, Max. demand P ve Q, güç faktörü
Aktif ve reaktif enerji (–Wh, –VARh)
S›cakl›k ölçümü
ﬁebeke ve motor izleme
Açma ak›mlar› I1, I2, I3, Io
Açma bilgileri
Dengesizlik oran› / Ters bileﬂen ak›m› Ii
Faz aç›lar› j o, j 1, j 2, j 3
Hata kayd›
Kullan›lan termik kapasite
Aﬂ›r› yükten açma öncesi kalan zaman
Aﬂ›r› yük açma sonras› kalan bekleme süresi
Çal›ﬂma saati say›c› / iﬂletim süresi
Kalk›ﬂ ak›m› ve süresi
Kalk›ﬂ› engelleyen zaman gecikmesi / Engelleme öncesi kalk›ﬂ say›s›
Anahtarlama eleman› bilgileri
Kümülatif kesme ak›m›
Açma devresi kontrolü
‹ﬂletme say›s› / süresi / ﬂarj süresi
Ak›m trafosu / Gerilim trafosu süpervizyon
Kontrol ve izleme
Kesici / kontaktör kontrolü(2)
Lojik seçicilik
Ayar gruplar›n›n de¤iﬂtirilmesi
Program loji¤i parametre ayarlar›
Ek modüller
MET 148 modülü - 8 s›cakl›k sensörü ç›k›ﬂ›
Düﬂük seviyeli 1 analog ç›k›ﬂ, MSA 141 modülü
Lojik giriﬂ ve ç›k›ﬂlar - MES108 modülü (4I/4O) veya MES114 (10I/4O)

Sepam tipi
Hat
S20
4
4

Trafo
T20
4
4

Motor
M20
4
4

1

1

1

2

2
1
1
1

Anabara
B21 (5)

B22

2
1
2
1
2
2

2
1
2
1
2
2

1
2

1
2
1

b
b

b
b

b

b

b

b

v

v

v
v
v

v
v
v

v

b
b

v
8

8

b
b

b
b

v

v

b

b

b

b

b

b

b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
v
v

b
v
v

b
v
v

v
v
b(3)

v
v
b(3)

v
v
b(3)

v
v
v
v
v
RS485 haberleﬂme arabirimi, ACE 949-2 (2 telli) veya ACE 959 (4 telli) modülleri
v
v
b standart, v parametre ayar›na göre ve MES 108, MES 114 veya MET 148 giriﬂ / ç›k›ﬂ modülü kullan›larak opsiyonel.

v
v
v
v

(1) 2002’de temin edilebilir.
(2) Sönt veya düﬂük gerilim açt›rma bobini için.
(3) Lojik seçicilik ve 2 farkl› röle set de¤eri aras›nda de¤iﬂim için tek seçim.
(4) 2 modül mümkün.
(5) B20 fonksiyonlar›n› yerine getirir.
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Seçim tablosu

Sepam 1000+ 40 serisi

Fonksiyonlar
Koruma
Faz aﬂ›r› ak›m
Toprak hatas›
Kesici ar›za
Ters bileﬂen/dengesizlik
Yönlü faz aﬂ›r› ak›m
Yönlü toprak hatas›
Aktif aﬂ›r› güç
Termik aﬂ›r› yük
Faz düﬂük ak›m
Aﬂ›r› kalk›ﬂ süresi
Saatteki start say›s›
Pozitif bileﬂen düﬂük gerilim
Art›k düﬂük gerilim
Faz-faz düﬂük gerilim
Faz-nötr düﬂük gerilim
Faz-faz aﬂ›r› gerilim
Nötr noktas› kaymas›
Ters bileﬂen aﬂ›r› gerilim
Yüksek frekans
Düﬂük frekans
Frekanstaki de¤iﬂim oran›
Tekrar kapama (4 çevrim)
Termostat / bucholz
S›cakl›k izleme
Ölçü
Faz ak›mlar› I1, I2, I3 RMS, art›k ak›m Io
Ortalama ak›mlar I1, I2, I3 max. demand faz ak›mlar›
Gerilimler U21, U32, U13, V1, V2, V3 art›k gerilim Vo
Pozitif bileﬂen gerilimi Vd / dönüﬂ yönü
Ters bileﬂen gerilimi Vi
Frekans
Aktif, reaktif güç P ve Q, Max. demand P ve Q güç faktörü
Aktif ve reaktif enerji (–Wh, –VARh)
S›cakl›k ölçümü
ﬁebeke ve motor izleme
Açma ak›mlar› I1, I2, I3, Io
Açma bilgileri
Dengesizlik oran› / Ters bileﬂen ak›m› Ii
Faz aç›lar› j o, j 1, j 2, j 3
Hata kayd›
Kullan›lan termik kapasite
Aﬂ›r› yükten açma öncesi kalan zaman
Aﬂ›r› yük açma sonras› kalan bekleme süresi
Çal›ﬂma saati say›c› / iﬂletim süresi
Kalk›ﬂ ak›m› ve süresi

ANSI codu
50/51
50N/51N
50BF
46
67
67N/67NC
32P
49RMS
37
48/51LR
66
27D/47
27R
27(6)
27S(6)
59(6)
59N
47
81H
81L
81R
79

Sepam tipi
Hat
S40
S41
4
4
4
4
1 (1)
1 (1)
2
2
2
1 (1)

S42 (1)
4
4
1
2
2
2
1

2
2
2
2
1
2
4

2
2
2
2
1
2
4

2
2
2
2
1
2
4

v

v

v

38/49T

Trafo
T40 (1)
4
4
1
2

T42 (1)
4
4
1
2
2
2
2

2
2
2
2
1
2
4

2
2
2
2
1
2
4

v
8/16

v
8/16

8/16

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
v

b
b
b
b
b
b
b
b
v

b
b
b
b
b
b
b
b
v

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
v
v
b(1)

b
v
v
b(1)

b
v
v
b

b
v
v
b

b
v
v
b

b
v
v
b

b
v
b
b(1)

b
v
b
b(1)

b
v
b
b

b
v
b
b

b
v
b
b

b
v
b
b

v(4)
v
v
v

v(4)
v
v
v

v(4)
v
v
v

v(1)
v(1)
v
v
v
v
RS485 haberleﬂme arabirimi, ACE 949-2 (2 telli) veya ACE 959 (4 telli) modülleri
v
v
v
b standart, v parametre ayar›na göre ve MES 108, MES 114 veya MET 148 giriﬂ / ç›k›ﬂ modülü kullan›larak opsiyonel.
(1) 2002’de temin edilebilir.
(2) Sönt veya düﬂük gerilim açt›rma bobini için.
(3) Lojik seçicilik ve 2 farkl› röle set de¤eri aras›nda de¤iﬂim için tek seçim.
(4) 2 modül mümkün.
(5) B20 fonksiyonlar›n› yerine getirir.
(6) özel seçim, iki rölenin her biri için faz-toprak veya faz-faz gerilimi.
Schneider Electric

2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
4

2

Kalk›ﬂ› engelleyen zaman gecikmesi / Engelleme öncesi kalk›ﬂ say›s›

Anahtarlama eleman› bilgileri
Kümülatif kesme ak›m›
Açma devresi kontrolü
‹ﬂletme say›s› / süresi / ﬂarj süresi
Ak›m trafosu / Gerilim trafosu süpervizyon
Kontrol ve izleme
Kesici / kontaktör kontrolü(2)
Lojik seçicilik
Ayar gruplar›n›n de¤iﬂtirilmesi
Program loji¤i parametre ayarlar›
Ek modüller
MET 148 modülü - 8 s›cakl›k sensörü ç›k›ﬂ›
Düﬂük seviyeli 1 analog ç›k›ﬂ, MSA 141 modülü
Lojik giriﬂ ve ç›k›ﬂlar - MES108 modülü (4I/4O) veya MES114 (10I/4O)

Motor
M41 (1)
4
4
1
2
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Ölçü

Tan›mlamalar

Ölçü fonksiyonlar›

Hata kayd›
Örneklenen ölçüm de¤erlerinin ve lojik durumlar›n kayd› al›nabilir. Parametre set
de¤erleri vas›tas›yla aﬂa¤›daki seçimi yapmak mümkündür:
b bir kayd› tetikleyecek olaylar
b olay›n gerçekleﬂmesinden önceki kay›t zaman›
b kay›tlar›n süresi ve say›s› (yaln›zca 40 serisinde).

De¤erler aﬂa¤›daki birimlerle belirtilen primer
büyüklükler olarak görüntülenmektedir:
A,V,Hz,˚C,˚F, W, …
Ak›m
b Devrenin 3 faz›n›n ayr› ayr› RMS ak›mlar›, bu ölçüm
esnas›nda 17. harmoni¤e kadar harmonik de¤erleri
dikkate al›nmaktad›r.
b art›k ak›mlar.
Ortalama ak›mlar ve max. demand ak›mlar›
b her 3 fazdaki ortalama ak›mlar
b her 3 fazdaki max. ortalama ak›mlar (max. demand
ak›m›).
Max. demand ak›mlar› yükün pik de¤eri için tüketilen
ak›m de¤erlerini verir.
Ortalama ak›mlar 5 dakikadan 60 dakikaya kadar
de¤iﬂtirilebilen periyotlar için hesaplan›r ve
istenildi¤inde s›f›rlanabilir.
Gerilim
b faz-nötr gerilimleri V1, V2, V3
b faz-faz gerilimleri U21, U32, U13
b pozitif bileﬂen gerilimi Vd
b art›k gerilim Vo
b negatif bileﬂen gerilimi Vi.
Frekans
Güç
Aktif reaktif ve görünür güç, güç faktörü.
Max. demand güçleri
Çekilen aktif ve reaktif gücün max. de¤eri ve ayn›
periyottaki max. demand ak›mlar›. Tüm de¤erler
istenildi¤inde s›f›rlanabilir.
Enerji
Aktif ve reaktif enerji. Her ak›m yönü için bir say›c›
mevcuttur.
S›cakl›k
Her s›cakl›k sensörünün ölçümü.

ﬁebeke bilgileri
Açma ak›mlar›
Sepam’›n en son açma emri verdi¤i andaki 3 faz ak›m›
ve toprak ak›m› de¤erleri saklan›r böylece hatan›n
analizi yap›labilir.
Bir sonraki açma emrine kadar de¤erler haf›zada
saklan›r.
Açma bilgileri
Hata an›nda tespit edilen açma ak›mlar› ve toprak
ak›m› (Io), U21, U32, U13, Vo, Vi, Vd, F, P, Q
de¤erlerinin saklanmas›. Son 5 açma de¤erleri
haf›zada saklan›r.

Karakteristikler
Comtrade format›nda
kay›tlar›n say›s›
Kay›tlar›n toplam süresi

20 serisi

40 serisi

2

1’den 10’a kadar ayarlanabilir.

86 periyot (1.72 sn 50 Hz ,
1.43 sn 60 Hz)

1’den 10’ kadar ayarlanabilir
(toplam kay›tlar›n süresi art›
bir kay›t 20sn’den fazla
olamaz)
12

Her çevrim için nokta say›s›

12

Olay›n gerçekleﬂmesi öncesi
kay›tlar›n süresi
Kay›tl› veriler

0’dan 85’e kadar
0’dan 99’a kadar ayarlanabilir
ayarlanabilir
Ak›m ve gerilimler lojik giriﬂler, Ak›m, gerilim, lojik giriﬂ-ç›k›ﬂ
aﬂma
aﬂma (O1’dan O4)

Motor iﬂletim fonksiyonlar›
Kullan›lan termik kapasite
Yüke ba¤l› olarak s›cakl›k art›ﬂ›
Nominal motor s›cakl›¤›n›n yüzdesi olarak gösterilir.
Aﬂ›r› yükten açma öncesi kalan zaman
Aﬂ›r› yük sebebiyle açma öncesi kalan zaman› belirtir.
Aﬂ›r› yükten açma sonras› bekleme
Aﬂ›r› yükten açma sonras› termik koruma fonksiyonu taraf›ndan engellenen kalk›ﬂ
iﬂlemi için kalan zaman› gösterir.
Kalk›ﬂ ak›m› ve zaman / motor aﬂ›r› yük
Motor kalk›ﬂ an›nda tüketilen max. ak›mlar›n de¤eri ve süresinin ölçümü.
Kalk›ﬂ engelleme zaman gecikmesi / engelleme öncesi kalan kalk›ﬂ say›s›
Saatteki kalk›ﬂ say›s› korumas›n›n izin verdi¤i kalan kalk›ﬂ say›s›n› verir, e¤er say›
s›f›rsa, kalk›ﬂa müsaade edilmesi öncesindeki bekleme zaman›n› verir.
Çal›ﬂma saati say›c›s› / iﬂletim süresi
Korunan ekipman›n (trafo veya motor) yük alt›nda oldu¤u kümülatif süreyi belirtir
(I > 0.1 Ib).
Toplam de¤erler saat olarak gösterilir (0’den 65535 h).

Anahtarlama eleman› bilgileri
Burada ölçülen de¤erler anahtarlama eleman› üreticisinin sa¤lad›¤› bilgilerle
k›yaslanmak içindir.
Kümülatif açma ak›m›
Gösterilen de¤er kesici kutuplar›n› de¤erlendirmek için kullan›labilir.
‹ﬂletim say›s›
Ekipman taraf›ndan gerçekleﬂtirilen açma iﬂlemlerinin toplam say›s›.
Ekipman iﬂletim süresi
‹ﬂletim süresi, ﬂarj süresi
‹ﬂletme mekanizmas›n›n durumunu de¤erlendirmek üzere bu bilgiler kullan›labilir.

Ters bileﬂen dengesizlik
Ters bileﬂen faz ak›mlar›n›n oran›, korunan eleman›n
besleyen kayna¤›n dengesizlik karakteristi¤i.
Faz aç›lar›
b an›lan s›raya göre I1, I2, I3 faz ak›mlar› ve U32, U13,
faz aç›lar›.
U21 gerilimleri aras›ndaki j1, j2, j3
b art›k ak›m ve art›k gerilim aras›ndaki j 0 faz aç›s›.
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Karakteristikler

Ölçü

Genel ayarlar
Frekans
Ak›m sensörü

20 ve 40 serisi
50 Hz veya 60 Hz
CT 1 A veya 5 A
anma ak›m› In (1)
LPCT
anma ak›m› In (1)
CSH120/CSH200
anma ak›m› Ino
Toroid AT + ACE990
anma ak›m› Ino (1)
1 A veya 5 A CT + CSH30
anma ak›m› Ino (1)
1A veya 5A AT (Ak›m trafosu) + CSH30
hassasiyeti x10 anma ak›m› Ino (1)
Primar anma gerilimi Unp (2)
GT (gerilim trafosu) 100, 110, 115,
120 V (Uns)

Art›k ak›m Io sensörü

Gerilim sensörü

GT 200, 230 V

Ölçü fonksiyonlar›
Faz ak›mlar›
Art›k ak›m
Max. demand ak›m› (9)
Faz-faz gerilimi
Faz-nötr gerilimi
Pozitif bileﬂen gerilimi
Ters bileﬂen gerilimi
Art›k gerilim
Frekans
Aktif güç
Reaktif güç
Görünür güç
Güç faktörü
Max. demand aktif güç (9)
Max. demand reaktif güç (9)
Aktif enerji (9)
Reaktif enerji (9)
S›cakl›k
Açma ak›mlar› (9)

faz
toprak

Ayar sahas›
0.1 - 1.5 In (1)
0.1 - 1.5 Ino (1)
0.1 - 1.5 In (1)
0.05 - 1.2 Unp (2)
0.05 - 1.2 Vnp (2)
0.05 - 1.5 Vnp (2)
0.05 - 1.5 Vnp (2)
0.015 - 3 Vnp (2)
50/60 Hz ± 5 Hz
1.5 % Sn (8) 999 MW’ta
1.5 % Sn (8) 999 Mvar’te
1.5 % Sn (8) 999 MVA’da
-1 to 1 (CAP / IND)
1.5 % Sn (8) 999 MW’ta
1.5 % Sn (8) 999 Mvar’ta
0 - 2.1 108 MW.h
0 - 2.1 108 Mvar.h
-30 - +200 ˚C (6)
0.1 - 40 In (1)
0.1 - 20 Ino (1)
10 % - 500 % Ib (5)
0 - 359˚
0 - 359˚
0 - 800 % (4)
20 - 100 ms
1 - 20 s
0 - 65535 h
4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 mA

Ters bileﬂen dengesizlik
Faz aç›lar› j 1, j 2, j 3
Faz aç›s› j o
Kullan›lan termik kapasite (9)
‹ﬂletim süresi (9)
ﬁarj süresi (9)
Çal›ﬂma saati say›c›s›
MSA141 ölçüm çevirici
(1) AT: primer anma ak›m›.
(2) Anma primer faz-faz gerilimi: primer faz-nötr gerilimi.
(3) Parametre ayar ve MSA 141 modülüne uygun olarak ölçülen de¤erler.
(4) % 100 korunan ekipman›n anma yükündeki kullan›lan termik kapasitedir.
(5) Korunan ekipman›n baz ak›m›.
(6) ˚C veya ˚F olarak gösterilir, do¤ruluk +10 ˚C ila +140 ˚C’dir.
(7) Referans koﬂullarda tipik olarak In veya Un veya Sn.
(8) Sn: görünür güç, Sn =÷3.In.Un.
(9) Beslemenin kesilmesi halinde haf›zaya al›n›r.

Schneider Electric

yaln›z 40 serisi

numara (l1, l2, l3) veya (l1, l3)
1 A - 6250 A
numara (l1, l2, l3)
25 A - 3150 A
2 A, 20 A

5A

1 A - 6250 A
1 A - 6250 A (Ino = In)
1 A - 6250 A (Ino = In/10)
220 V 250 kV
V1, V2, V3
U21, U32
U21
V1, V2, V3

20 serisi do¤ruluk (7)
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
±2%
± 1 % tipik
± 0.05 Hz tipik

± 1 ˚C
±5%
±5%
±2%

40 serisi do¤ruluk (7)
± 0.5 % tipik
± 1 % tipik
± 0.5 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
±2%
±2%
±5%
± 0.02 Hz tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 % tipik
± 1 %, ± 1 digit
± 1 %, ± 1 digit
± 1 ˚C
±5%
±5%
±2%
± 2˚ tipik
± 2˚ tipik

MSA141 (3)

b
b
b
b

b
b
b
b

b

b
± 1 ms tipik
± 0.5 s
± 1 % + 0.5 h
± 0.5 %

± 1 ms tipik
± 0.5 s
± 1 % + 0.5 h
± 0.5 %
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Koruma fonksiyonlar›

Tan›mlamalar

Ak›m koruma fonksiyonlar›

Yönlü toprak hatas› (ANSI 67N/67NC)
2 tip karakteristi¤e sahiptir:
b 1. tip Io korumas›na göre
b 2. tip Io’›n büyüklü¤üne göre.
Empedans, izole veya kompanzasyon bobini üzerinden topraklanm›ﬂ sistemlerde
çal›ﬂabilecek ﬂekilde dizayn edilmiﬂtir. 1. tip karakteristik kendini yenileyen hatalar›n
tespitine izin verir.
Koruma iki ünite içerir:
b sabit zamanl› (DT)
b ters zamanl›
b ani ya da zaman gecikmeli.
2. tip ünite zaman s›f›rlama ayarlar›na sahiptir, bu sayede:
b kendini yenileyen ar›zalar tespit edilir
b elektromekanik rölelerle koordinasyon sa¤lan›r.

Faz aﬂ›r› ak›m (ANSI 50/51)
Aﬂ›r› yüklere ve faz-faz k›sa devrelerine karﬂ› 3 fazl›
koruma sa¤lar. Koruma 4 üniteden oluﬂmaktad›r:
b sabit zamanl› (DT)
b ters zamanl› (16 ayr› IDMT e¤risi)
b ani veya zaman gecikmeli.
Her ünite kendi zaman s›f›rlama ayarlar›na sahiptir ki
bu sayede:
b kendini sürekli yenileyen çok k›sa süreli ar›zalar›n
tespiti sa¤lan›r
b elektromekanik rölelerle koordinasyon sa¤lan›r.
Toprak hatas› (ANSI 50N/51N veya 50G/51G)
Toprak hatas› korumas›.
Toprak hatalar› aﬂa¤›daki ﬂekillerde saptanabilir:
b 3 faz üzerindeki ak›m trafolar›
b talep edilen çap’a göre özel bir toroid A. T. ile. (CSH
120 veya CSH 200) Bu method sayesinde daha yüksek
bir hassasiyet sa¤lanabilir. Farkl› de¤erler aras›ndaki
seçim kriterleri geniﬂ bir ayar sahas› sunmaktad›r.
b CSH30 toroid trafosu ile birleﬂtirilen bir ak›m trafosu
(1A veya 5A).
Koruma dört üniteden oluﬂmaktad›r:
b sabit zamanl› (DT)
b ters zamanl› IDMT (16 tip IDMT e¤risi)
b Ani ya da zaman gecikmeli.
Her ünite kendisine ait bir zaman s›f›rlay›c›s›na sahiptir,
böylece:
b kendini yenileyen ar›zalar tespit edilir
b elektromekanik rölelerle koordinasyon sa¤lan›r.
Bu fonksiyon ayn› zamanda trafolar›n ilk enerjilenme
an›ndaki istenmeyen açmalar›n önüne geçmek ve
stabilizasyonu sa¤lamak için 2. harmonik s›n›rlama
özelli¤ine de sahiptir.
Kesici hatas› (ANSI 50 BF)
Hata an›nda açma olmazsa bir üstteki kesiciye açma
emri vererek yedek koruma sa¤lar, açma emri
sonras›nda faz ak›mlar› kontrol edilerek bu iﬂlem
gerçekleﬂtirilir.
Ters bileﬂen / dengesizlik (ANSI 46)
Faz dengesizliklerine karﬂ› koruma, uzun fiderlerin
sonundaki 2 faz hatalar›na karﬂ› hassas koruma sa¤lar.
Ekipman›n dengesiz besleme yüzünden s›cakl›k
art›ﬂlar›na maruz kalmas›na veya fazlar›n ters
dönmesine veya bir faz›n kaybolmas›na ve dengesiz
faz ak›mlar›na karﬂ› korunmas›n› sa¤lar.
Ters veya sabit zamanl› karakteristi¤e sahiptir.

Yönlü ak›m korumalar›
Yönlü faz aﬂ›r› ak›m (ANSI 67)
Bu fonksiyon 3 fazl›d›r. Yön tespiti ile birleﬂtirilmiﬂ bir
faz aﬂ›r› ak›m fonksiyonundan oluﬂmaktad›r. 3 faz›n
herhangi birinde faz aﬂ›r› ak›m›n›n seçilen yönde set
de¤erinin üzerinde tespit edilmesi esas›na dayan›r.
Sabit ya da ters zamanl› olarak çal›ﬂ›r. Hata an›nda
gerilim ölçü de¤erinin kaybolmas›ndan etkilenmez.
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Güç koruma fonksiyonlar›
Aktif aﬂ›r› yük (ANSI 32P)
Bu fonksiyon uygulamaya göre aktif güç ak›ﬂ› bir yönde veya di¤er yönde set
de¤erinden büyükse (sa¤lanan veya çekilen) aktif hale geçer.

Motor koruma fonksiyonlar›
Termik aﬂ›r› yük (ANSI 49)
Aﬂ›r› yüklerin sebep oldu¤u termik hasarlara karﬂ› ekipman›n korunmas›n› sa¤lar.
Kullan›lan termik kapasite aﬂa¤›daki büyüklükleri dikkate alan matematiksel bir
modelle hesaplan›r:
b RMS ak›m de¤erleri
b çevre s›cakl›¤›.
Fonksiyon içeri¤inde:
b ayarlanabilen alarm de¤erleri ve
b ayarlanabilen açma de¤erleri vard›r
v trafo uygulamalar›.
Lojik bir giriﬂle trafoda kullan›lan tabii ya da cebri so¤utma ﬂekline göre (ONAN,
ONAF) trafonun s›cakl›k art›ﬂ› ve so¤uma zaman sabiti dikkate al›n›r.
v motor uygulamalar›.
Korumada dikkate al›nan de¤erler:
- iki zaman sabiti: s›cakl›k art›ﬂ› zaman sabiti, motor çal›ﬂ›rken kullan›r, so¤uma
zaman sabiti motor durduktan sonra kullan›l›r,
- ters bileﬂen ak›m›n›n rotor ›s›nmas›na olan etkileri.
Bunlara ek olarak motor termik dayan›m›n› korumaya adapte edebilmek için baz›
ayarlar da kullan›labilir. Bu yöntemde motor üreticisinin deneysel olarak verdi¤i
so¤uk ve s›cak e¤rileri kullan›l›r.
Termik koruma, proses çal›ﬂma koﬂullar›n›n gerektirdi¤i durumlarda lojik bir giriﬂ
kullanarak engellenebilir.
Faz düﬂük ak›m (ANSI 37)
Uyarman›n kaybolmas›n›n etkilerine karﬂ› pompalar›n korunmas›.
Koruma motor yüksüz çal›ﬂmas›na karﬂ›l›k gelen ak›m düﬂüﬂlerini saptar. Bu
pompan›n uyarmas›n›n kayboldu¤unu gösteren tipik bir durumdur. Koruma zaman
gecikmeli olarak ak›m düﬂümünü kontrol eder bu motorun yüksüz çal›ﬂmas›na
karﬂ›l›k gelir.
Kilitli rotor/uzun kalk›ﬂ süresi (ANSI 48/51LR)
Aﬂ›r› yükle veya yetersiz besleme gerilimi ile kalk›ﬂ yapmas› gereken motorlarda
veya k›r›c›lar gibi s›k›ﬂmaya müsait motorlar› korumak için kullan›l›r.
Kilitli rotor fonksiyonu sadece normal kalk›ﬂ süresine karﬂ›l›k gelen bir zaman
gecikmesinden sonra onaylanan bir aﬂ›r› ak›m koruma fonksiyonudur.
Saat baﬂ›na kalk›ﬂ say›s› (ANSI 66)
S›k kalk›ﬂlardan dolay› meydana gelen aﬂ›r› ›s›nmaya karﬂ› koruma:
b saat baﬂ›na düﬂen kalk›ﬂlar›n
b birbirini takip eden kalk›ﬂlar›n.
say›s›n› kontrol etme
Koruma izin verilen limitlere ulaﬂ›nca motorun kalk›ﬂ›n› önceden belirlenen bir süre
boyunca engeller.
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Koruma fonksiyonlar›

Tan›mlamalar

Termostat, Bucholz, gaz, bas›nç, s›cakl›k tespiti
Lojik bir giriﬂle trafolar›n aﬂ›r› ›s›nmalara ve dahili ar›zalara karﬂ› korunmas› sa¤lan›r.
S›cakl›k izleme (RTDs) (ANSI 38/49T)
RTD’lerin bulundu¤u sistemlerde motor sarg›lar›n›n aﬂ›r› ›s›nmaya karﬂ› korunmas›.
Koruma her s›cakl›k sensörü (RTD) için birbirinden ba¤›ms›z ve ayarlanabilen iki
ayar noktas›na sahiptir.
Pozitif bileﬂen düﬂük gerilim (ANSI 27D) (ANSI 47)
Dengesiz veya yetersiz besleme yüzünden tutukluk yapan motorlar›n korunmas› için
kullan›l›r.
Dönüﬂ yönünün ters olmas›n› tespit eder.
Bu korumay› kullanabilmek için gerilim trafolar› Sepam 1000+’a ba¤lanmal› ve U21
ve U32 gerilimleri ölçülmelidir.
Art›k düﬂük gerilim (ANSI 27R)
Devrenin aç›lmas› sonras›nda döner makinalar taraf›ndan devam ettirilen gerilimin
takibi için kullan›l›r.
Bu koruma motorlar›n h›zla tekrar enerjilenmesini ve bu yüzden oluﬂabilecek
mekanik ve elektriksel zorlanmalar› önlemek için kullan›l›r.
Faz-faz gerilimi U21 veya faz-nötr gerilimi V1 izlenir.

Gerilim koruma fonksiyonlar›
Faz-faz düﬂük gerilim (ANSI 27)
Koruma otomasyon fonksiyonlar› için (transfer, yük at›m›) veya motorlar› düﬂük
gerilime karﬂ› korumak için kullan›l›r. Koruma ölçüm yap›lan her fazdaki faz-faz
gerilimindeki azalmalar› izler.
Faz-nötr düﬂük gerilim (ANSI 27S)
Nötr’ü izole sistemlerde faz-toprak ar›zalar›n› tespit etmek amaçl› kullan›l›r.
Faz-faz aﬂ›r› gerilim (ANSI 59)
Aﬂ›r› gerilimlere karﬂ› korumay› veya otomatik transfer için yeterli gerilim olup
olmad›¤›n› kontrol etmek için kullan›l›r. Faz-faz gerilimi ve faz-toprak gerilimleri ile
çal›ﬂ›r.
Nötr gerilim kaymas› (ANSI 59N)
Nötr noktas›n›n gerilim kaymas› ölçülerek topra¤› izole sistemlerde izolasyon
hatalar›n›n tespiti sa¤lan›r.
Bu koruma genellikle trafo giriﬂ veya anabara korumalar›nda kulan›l›r.
2 ayar noktas› mevcuttur.
Ters bileﬂen aﬂ›r› gerilim (ANSI 47)
Faz dengesizli¤i veya fazlar›n ters dönmesinin neden oldu¤u faz dengesizli¤ine karﬂ›
koruma için kullan›l›r.

Frekans koruma fonksiyonlar›
Aﬂ›r› frekans (ANSI 81H)
Normal olmayan aﬂ›r› frekansa karﬂ› koruma.
Düﬂük frekans (ANSI 81L)
Güç kayna¤›n›n kalitesini korumak için anma frekans›na iliﬂkin farkl›l›klar›n
saptanmas›. Yük at›m› veya genel açma yap›lmas› için kullan›labilir.
Frekanstaki de¤iﬂim oran› / R. O. C. O. F (ANSI 81R)
Sisteme güç sa¤layan kayna¤›n ar›za an›nda h›zla devreden ç›kmas›n› sa¤lamak
veya yük at›m›n›n izlenmesi için kullan›l›r.

Tekrar kapama
Hattaki geçici bir ar›za yüzünden tetiklenen kesiciyi otomatik olarak tekrar kapama
yapmak için kullan›l›r.
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Koruma fonksiyonlar›

Ayar kademeleri

Genel ayarlar (Genel ayarlar menüsündeki set de¤erleri)
Frekans
50 Hz veya 60 Hz
Ak›m sensörleri
CT 1 A veya 5 A
anma ak›m› In
LPCT
anma ak›m› In (3)
Art›k ak›m Io sensörleri
CSH120/CSH200
anma ak›m› Ino
Toroid ak›m trafosu + ACE990 CT (2)
anma ak›m› Ino
TC 1 A veya 5 A + CSH30
anma ak›m› Ino
TC 1 A / 5 A + CSH30 hassasiyeti x10 (4)
anma ak›m› Ino
Gerilim sensörleri
Primer anma ak›m› Unp
GT : 100, 110, 115, 120 V
(Uns)

Fonksiyonlar
Faz aﬂ›r› ak›m
Açma e¤rileri

Is ayar noktas›
Baﬂlang›ca dönme zaman›
Do¤rulama (4)

GT : 200, 230 V
Ayarlar

Sabit zamanl›
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1)
RI
IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C
IEEE: MI (D), VI (E), EI (F)
IAC: I, VI, EI
0.1 - 24 In
0.1 - 2,4 In
Sabit zamanl› (DT: zaman tutucu)
IDMT (IDMT: baﬂlang›ca dönme zaman›)
Yok
Ters bileﬂen aﬂ›r› gerilimle
Faz-faz düﬂük gerilimle

Toprak hatas›
Açma e¤rileri

Iso ayar noktas›
Reset süresi
Kesici ar›zas›
Ak›m de¤eri
‹ﬂletim süresi
Ters bileﬂen / dengesizlik
Sabit zamanl›
IDMT
Açma e¤rileri

Sabit zamanl›
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1)
RI
IEC: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C
IEEE: MI (D), VI (E), EI (F)
IAC: I, VI, EI
0.1 - 15 Ino
0.1 - 1 Ino
Sabit zamanl› (DT: zaman tutucu)
IDMT (IDMT: baﬂlang›ca dönme zaman›)

Baﬂlang›ca dönme zaman›
Karakteristik aç›lar
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2 A, 20 A veya 5 A (4)
1A - 6250A
1A - 6250A
1A - 6250A (Ino = In/10)
220 V - 250 kV
V1, V2, V3
U21, U32
U21
V1, V2, V3
Zaman gecikmesi
Baﬂlang›ca dönme zaman›
DT
DT
DT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
Sabit zamanl›
IDMT

Baﬂlang›ca dönme zaman›
DT
DT
DT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
Sabit zamanl›
IDMT

Ani: 0.05 s - 300 s
0.1 s 12.5 s - 10 Is
Ani: 0.05 s - 300 s
0.5 s - 300 s

Ani: 0.05 s - 300 s
0.1 s 12.5 s - 10 Is
Ani: 0.05 s - 300 s
0.5 s - 300 s

0.2 - 2 In aras›
0.05 s - 30 s
0.1 - 5 Ib
0.1 - 0.5 Ib (Schneider Electric) 0.1 - 1Ib (IEC, IEEE)
Schneider Electric
IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C (4)
IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) (4)

Yönlü faz aﬂ›r› ak›m
Açma e¤rileri

Is ayar noktas›

numara (I1, I2, I3) veya (I1, I3)
1A - 6250A
numara (I1, I2, I3)
25A - 3150A

Sabit zamanl›
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1)
RI
IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C
IEEE: MI (D), VI (E), EI (F)
IA: I, VI, EI
0.1 - 24 In
0.1 - 2.4 In
Sabit zamanl› (DT: zaman tutuculu)
IDMT (IDMT: reset süresi)
30˚, 45˚, 60˚

Baﬂlang›ca dönme zaman›
DT
DT
DT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
Sabit zamanl›
IDMT

0.1 s - 300 s
0.1 s - 1 s

Ani: 0.05 s - 300 s
0.1 s 12.5 s - 10 Is
Ani: 0.05 s - 300 s
0.5 s - 300 s

Schneider Electric

Koruma fonksiyonlar›

Ayar kademeleri

Fonksiyonlar
Ayarlar
Yönlü toprak hatas› (Koruma tipine göre)
Karakteristik aç›lar
-45˚, 0˚, 15˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚
Iso ayar noktas›
0,1 - 15 Ino
Vso ayar noktas›
2 - 80 % of Un
Haf›za zaman›
To haf›za süresi
Vohaf›za do¤ruluk ayar noktas›
Yönlü toprak ar›zas› (Io büyüklü¤üne göre)
Karakteristik aç›lar
-45˚, 0˚, 15˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚
Açma e¤rileri
Sabit zamanl›
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1)
RI
IEC, SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C
IEEE: MI (D), VI (E), EI (F)
IAC: I, VI, EI
Iso ayar noktas›
0.1 - 15 Ino
0.1 - 1 Ino
Vso ayar noktas›
Un’in %2 - %80 Un
Yeniden baﬂlatma süresi
Sabit zamanl› (DT: zaman tutucu)
IDMT (IDMT: yeniden baﬂlatma süresi)
Aktif aﬂ›r› güç
SN’in %1 - %120 Sn
Termik aﬂ›r› yük
Ters bileﬂen faktörü
Zaman saati
S›cakl›k art›ﬂ›
So¤uma
Alarm ve açma ayar noktalar›
So¤uk e¤ri de¤iﬂtirme faktörü
Oran de¤iﬂtirme koﬂullar›
Max. ekipman s›cakl›¤›
Faz düﬂük ak›m›

Zaman gecikmesi

Sabit zamanl›

Ani: 0.05 s’den 300 s’e

0; 0.05 s - 300 s
0; %2 - %80 Un

Yeniden baﬂlatma süresi
DT
DT
DT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
DT veya IDMT
Sabit zamanl›
IDMT

Ani: 0.05 s - 300 s
0.1 s - 12.5 s 10 Iso’da
Ani: 0.05 s - 300 s
0.5 s - 300 s

Rate 1

Rate 2

0 - 2.25 - 4.5 - 9
T1: 5 - 120 dk’ya
T2: 5 - 600 dk’ya
% 50-300 % kullan›lan termik kapasite
0’dan 100 %’e
lojik giriﬂle
Is de¤eri ayarlanacak (Is’nin 0,25 ila 8’i aras›)
60 - 200 ˚C

0.15 - 1 Ib

T1: 5 - 120 dk
T2: 5 - 600 dk

0.05 s - 300 s

Uzun kalk›ﬂ süresi / kilitli rotor
0.5 Ib - 5 Ib
Saatteki kalk›ﬂ say›s›
Periyot baﬂ›na kalk›ﬂ
Ard›ﬂ›k kalk›ﬂlar
S›cakl›k (RTDs)
Alarm ve açma noktalar›
Pozitif bileﬂen düﬂük gerilim

1 - 60
1 - 60

LT ve LTS zaman gecikmeleri

ST start zaman›

0.5 s - 300 s
0.05 - 300 s

Periyod
kalk›ﬂ aras›ndaki süre

1 - 6 s.
0 - 90 dk

0’den 180 ˚C’ye (veya 32’den 356 ˚F’ye)
15 - 60 % Unp

0.05 s - 300 s

5 - 100 % Unp

0.05 s - 300 s

5 - 100 % Unp, 5 - 100 % Vnp (4)

0.05 s - 300 s

Art›k düﬂük gerilim
Faz-faz düﬂük gerilim
Faz-nötr düﬂük gerilim
Aﬂ›r› gerilim

5 - 100 % Vnp
faz-faz
50 - 150 % Unp

0.05 s - 300 s
faz-nötr (4)
50 - 150 % Vnp

0.05 s - 300 s

Nötr noktas› gerilim kaymas›
2 - 80 % Unp

0.05 s - 300 s

1 - 50 % Unp

Ani: 0.05 s - 300 s

50 - 53 Hz veya 60 - 63 Hz

0.1 s - 300 s

45 - 50 Hz veya 55 - 60 Hz

0.1 s - 300 s

0.1 - 10 Hz/s

Ani: 0.15 s - 300 s

Ters bileﬂen aﬂ›r› gerilim
Aﬂ›r› frekans
Düﬂük frekans
Frekanstaki de¤iﬂim oran›
Hat›rlatma: In ak›m›, Unp anma gerilimi ve Ino ak›m› Sepam’›n devreye al›nmas› s›ras›ndaki genel ayar de¤erleridir.
Ölçü trafolar›n›n primer sarg›lar›n›n de¤eri olarak verilirler.
In ak›m sensörün anma ak›m›d›r. (AT de¤eri) (1A’den 6250A’e kadar ayarlanabilir).
Unp gerilim sensörlerinin faz-faz anma gerilimidir. (220V’tan 250kV’a kadar ayarlanabilir).
Ino toroid ak›m trafosu ak›m kademesidir.
Ib korunan ekipman›n gücüne karﬂ›l›k ak›m de¤eridir, nominal ak›m›n 0.4’ü ila 1.3’ü aras›nda ayarlanabilir.
Ak›m, gerilim ve frekans de¤erleri bu de¤erlerin direkt olarak girilmesi ile set edilir. (çözünürlük:1A, 1V, 1Hz, 1°C veya F).
(1) 1.2 Is’te açma.
(2) ACE 990 ba¤lant›s› ile toroid ak›m trafosu ile, n 50’den 1500 sar›ma kadar.
(3) tIn de¤erleri tablosu amper olarak: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000, 3150.
(4) Sadece 40 serisinde.
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Ba¤lant› ﬂemalar›

S20 / T20 / M20 tipleri
IA/5A ak›m sensörlerine ba¤lant›lar
Konnektör
A

A

Tip
Vidal›

Ring
ba¤lant›
6.35 mm
Ring
ba¤lant›
4 mm
RJ45
RJ45

B

C
D

Ref.
CCA620

Sepam 1000+ 20 serisi

L1
L2
L3

Kablo
tek telli 0.2 - 2.5 mm2
(u AWG 24-12)
2 telli 0.2 - 1 mm2
(u AWG 24-16)

A

CCA622

CCA630

1.5 - 6 mm2
(AWG 16 - AWG 10)
CCA612
CCA770: L = 0,6 m
CCA772: L = 2 m
CCA774: L = 4 m

4
1

O1

5
4

O2

8
7
11

O3

B

5
2

10
15
14
13

O4

6
3

1
2

A

17

18

+/~
–/~

19

network
haberleﬂme
arabirimine

C

haberleﬂme

D

B21 / B22 tipleri
Konnektör
A

Tip
Vidal›

Ref.
CCA620

A

CCA622

B

Ring
ba¤lant›
6.35 mm
Vidal›

C
D

RJ45
RJ45

L1

Cablo
tek telli 0.2 - 2.5 mm2
(u AWG 24-12)
2 telli 0.2 - 1 mm2
(u AWG 24-16)

L2
L3

B

(1)

CCT640

opsiyonel
modüllere

tek telli 0.2 - 2.5 mm2
(u AWG 24-12)
2 telli 0.2 - 1 mm2
(u AWG 24-16)
CCA612
CCA770: L = 0,6 m
CCA772: L = 2 m
CCA774: L = 4 m

A

1
2
3
4
5
6
7
8

O1

5
4

O2

8
7

O3

11
10
15
14
13

O4

1
2
17

C

haberleﬂme

D

+/~
–/~

network
haberleﬂme
arabirimine

opsiyonel
modüllere

(1) bu ba¤lant› ﬂekli art›k ak›m›n hesaplanmas›n› sa¤lar.
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Sepam 1000+ 40 serisi

Ba¤lant› ﬂemalar›

S40 / S41 / S42 tipleri
T40 / T42 / M41 tipleri

L1
L2
L3

1 A / 5 A ak›m sensörlerine ba¤lant›lar
Konnektör
A

A

B

C
D

E

E

Tip
Vidal›

Ring
ba¤lant›
6.35 mm
Ring
ba¤lant›
4 mm
RJ45
RJ45

Vidal›

Ring
ba¤lant›
6.35 mm

Ref.
CCA620

(1)

Kablo
tek telli 0.2 - 2.5 mm2
(u AWG 24-12)
2 telli 0.2 - 1 mm2
(u AWG 24-16)

E

CCA622

CCA630

CCA626

A

1
2
3

mm2

1.5 - 6
(AWG 16 - AWG 10)
CCA612
CCA770: L = 0,6 m
CCA772: L = 2 m
CCA774: L = 4 m
tek telli 0.2 - 2.5 mm2
(u AWG 24-12)
2 telli 0.2 - 1 mm2
(u AWG 24-16)

(2)

O1

5
4

O2

8
7

O3

11
10

5

6

4
1

B

5
2

15
14
13

O4

6
3

CCA627

1
2
17

A

18

+/~
–/~

19

C

haberleﬂme

D

network
haberleﬂme
arabirimine

opsiyonel
modüllere

(1) Bu ba¤lant› ﬂekli art›k ak›m›n ölçümüne izin verir.
(2) Terminal 3 ve 5’i köprülemek için CCA626 konnektörü kullan›l›r.
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Ba¤lant› ﬂemalar›

Faz ak›m›

Di¤er ba¤lant› ﬂemalar›

L1 L2 L3

2 adet 1 A / 5 A ak›m trafosunun CCA630 konnektörüne
ba¤lant›s›.

4
1

B

5
2
6
3
CCA630

3 LPCT tip ak›m trafosunun CCA 670 konnektörüne
ba¤lant›s›. (sensörler standart olarak L=5 m
uzunlu¤undaki kablo ile donat›lm›ﬂt›r.

L1 L2 L3

L1

B

L2
L3

CCA670

Art›k ak›m
b CSH ara ak›m trafosunun 1A ba¤lant›s› ak›m
trafolar›: CSH primer sarg›lar›nda 2 sar›m yap›l›r.
b CSH ara ak›m trafosunun 5A ba¤lant›s›: CSH primer
sarg›lar›nda 4 sar›m yap›l›r.
b CSH30 ara ak›m trafosu: Ino=In/10 seçilerek 40
serisi ile hassasiyet 10 kat artt›r›labilir.

1 A CT
or
5 A CT

1 A CT: 2 tur
5 A CT: 4 tur

1 A CT: 2 tur
5 A CT: 4 tur

ACE 990 arabiriminin toroid ak›m trafosuna ba¤lant›s›.
oran: 1/n 50 ≤ n ≤ 1500
n: Toroid ak›m trafosu sekonder sarg›lar› sar›m say›s›.

L1 / L2 / L3

A

n tur

En

18

S1 18

E1
ACE
990

S2 19

Schneider Electric

Ba¤lant› ﬂemalar›

Di¤er ba¤lant› ﬂemalar›

Faz gerilimleri (20 serisi)

L1

L1

L2

L2

L3

L3

b 1 gerilim trafosu ba¤lant›s› (pozitif bileﬂen düﬂük
gerilim veya nötr gerilim kaymas› korumas› yap›lmas›
bu ba¤lant› ile mümkün de¤ildir)
b 2 gerilim trafosu ba¤lant›s› (nötr gerilim kaymas›
korumas› yap›lmas› bu ba¤lant› ile mümkün de¤ildir)
b gerilim trafolar›n›n CCT640 konnektörüne ba¤lant›s›.

1
2
3
4
5
6
7
8

Art›k gerilimler (20 serisi)
b faz gerilimlerinin 1, 2 veya 3 gerilim trafosu ile
ölçülmesi ve art›k gerilimin aç›k üçgen ba¤lant› ile
ölçülmesi
b gerilim trafolar›n›n CCT640 konnektörüne ba¤lant›s›.

B

B

1
2
3
4
5
6
7
8

L1
L2
L3

B

1
2
3
4
5
6
7
8

Faz gerilimleri (40 serisi)
b 1 gerilim trafosu ba¤lant›s› (faz-faz veya yönlü
koruma uygulamalar› yap›lamaz)
b 2 gerilim trafosu ba¤lant›s› (nötr gerilim kaymas›
veya yönlü toprak korumas› yap›lamaz)
b gerilim trafosu ba¤lant›lar›n›n direkt olarak ana ünite
üzerindeki E konnektörüne ba¤lant›s›.

L1

L1

L2

L2

L3

L3

1
2
3
5
6

Art›k gerilimler (40 serisi)
b faz gerilimlerinin 1 veya 2 gerilim trafosu ile ölçümü
ve art›k gerilimin aç›k üçgen ba¤lant›s› ile ölçülmesi
b gerilim trafosu konnektörünü direkt olarak ana ünite
üzerindeki E konnektörüne ba¤lant›s›.

E

1
2
3
5
6

L1
L2
L3

1
2
3
5
6

Schneider Electric
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Kontrol ve izleme

Tan›mlamalar

Sepam 1000+ elektrik ﬂebekesinin temel kontrol ve
izleme fonksiyonlar›n› yerine getirerek yard›mc› röle
kullan›m ihtiyac›n› azalt›r.
SFT2841 yaz›l›m› kullanarak kontrol ve izleme
fonksiyonlar› ayarlar› de¤iﬂtirilebilir, bununla birlikte her
Sepam en s›k kullan›lan durumlar› kapsayacak ﬂekilde
devreye almay› kolaylaﬂt›racak fabrika ç›k›ﬂ› ayarlara
sahiptir.

Kilitleme / onay (ANSI 86)
Kilitlenen açma emirleri kaydedilir ve tekrar devreye al›nmalar› için onay verilmesi
gereklidir. Kullan›c› onay› tuﬂ tak›m›, lojik giriﬂ veya haberleﬂme hatt› ile yap›labilir.
Beslemenin kesilmesi an›nda kilitlemeler kay›t edilir.

2 farkl› kontrol modülü kullan›labilir
b kesici kontrolü.
Bu lojik fonksiyon kesicinin tüm açma-kapama
fonksiyonlar›n› pozisyon bilgisine dayanarak yönetir.
Harici kontrol ve koruma emirleri, tekrar kapama v.s.
b ç›k›ﬂ rölelerine ait parametre ayarlar›.
Ç›k›ﬂ rölelerinin görev matrisine uygun olarak kontrolü.
Açma ekipman› kontrolü
b Sepam röleler de¤iﬂik tipteki açma ve kapama
bobinlerini kontrol etmek için kullan›l›rlar:
v ﬂönt trip veya düﬂük gerilim açt›rma bobini ile
kombine edilmiﬂ kesiciler. (ön panelden parametre
girilerek veya SFT 2841 yaz›l›m› kullan›larak)
v ﬂönt trip ünitesi olan kilitleme kontaktörleri.
Ç›k›ﬂ rölesi kontrolü parametrelenebilir.
Fabrika ç›k›ﬂ› olarak kesici ﬂönt trip ünitesi ilk kontrol
edilecek ﬂekilde ayarlanm›ﬂt›r.
b haberleﬂme hatt› ile açma kapama kontrolü
b kapamay› engelleme (ANSI 69)
Çal›ﬂma ﬂartlar›na göre Sepam kesicinin veya
kontaktörün kapamas›n› engelleyebilir.
b uzaktan açt›rma
Lojik giriﬂle veya haberleﬂme hatt›yla kesiciye veya
kontaktörün uzaktan açma kapama yapt›rmak
mümkündür.
b uzaktan kumandan›n engellenmesi
Lojik bir giriﬂle kesicinin haberleﬂme hatt› ile uzaktan
kapat›lmas› engellenebilir.
Ayar gruplar›n›n de¤iﬂtirilmesi
Bir grup faz ve toprak hatas› set de¤erlerinden di¤erine
geçmeyi sa¤lar. Lojik bir giriﬂ veya haberleﬂme hatt› ile
yap›labilir.
Termik koruman›n engellenmesi
Lojik bir giriﬂ vas›tas›yla termik koruma engellenebilir.
Tekrar enerjilendirme
Henüz durmam›ﬂ bir motorun tekrar enerjilenmesi için
lojik bir giriﬂ kullan›l›r.
Lojik seçicilik (ANSI 68)
Bu fonksiyon aﬂa¤›daki ve yukar›daki sabit zamanl›
veya ters zamanl› faz aﬂ›r› ak›m ve toprak hatas›
rölelerinin aras›nda herhangi bir zaman gecikmesi
ihtiyac› olmadan, h›zl› ve seçici bir açma yap›lmas›n›
sa¤lar.
Aﬂa¤›daki röle ar›za an›nda bloke edici bir sinyal
gönderir. Yukar›daki röle taraf›ndan bu sinyal al›n›r ve
böylece yukar›daki rölenin fonksiyonlar› engellenir.

‹hbar (ANSI 30)
Sepam alg›lad›¤› alarmlar› aﬂa¤›daki ﬂekillerde ihbar eder:
b ön paneldeki sinyal lambalar›
b ekrandaki mesajlar.
Sinyal lambalar›n›n ayarlar› de¤iﬂtirilebilir.
‹hbar verilmesi aﬂa¤›daki s›rayla gerçekleﬂir:
b bir olay an›nda sinyal lambas› yanar ve ilgili mesaj ekranda belirir
b kullan›c› mesaj› silmek için "clear" tuﬂuna basar
b hata temizlendikten ve "reset" tuﬂuna bas›ld›ktan sonra sinyal lambas› söner ve /
veya mesaj silinmiﬂtir ve koruma resetlenmiﬂtir
b alarm mesajlar›na (
tuﬂu) ile ulaﬂ›labilir ve "clear" tuﬂu ile bu mesajlar
silinebilir.
Uzak ihbarlar
Bilgilerin transferi için haberleﬂme hatt› kullan›l›r.
Bu bilgiler kesici pozisyonu, SF6 hatas› alarm› v.b.
Açma devresi kontrolü
Açma devresindeki ar›zalar› tespit eder. (ﬁönt açt›rma ünitelerinde). Aç›k / kapal›
pozisyon uyumsuzlu¤u ar›zalar›n› tespit eder (düﬂük gerilim açt›rma ünitesinde).
Kendini izleme (Watchdog)
Sepam’›n dahili ar›zalar›n› tespit eder, O4 ç›k›ﬂ› kullan›l›r.
Ç›k›ﬂ röle testleri
Bu fonksiyon ç›k›ﬂ rölelerini aktif etmek için kullan›l›r (1).
Lojik parametre ayarlar›
AND, OR, NO fonksiyonlar› kullan›larak koruma fonksiyonlar›n›n giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n›n
mant›ksal olarak gruplanmas›n› sa¤lar bu sayede lojik bir ç›k›ﬂ›, bir sinyal lambas›n›
veya bir alarm mesaj›n› aktif hale getirebilecek yeni durumlar oluﬂturulur.

Önemli mesajlar›n listesi (1)
Fonksiyonlar
Faz aﬂ›r› ak›m
Toprak hatas›
Yönlü faz aﬂ›r› ak›m
Yönlü toprak hatas›
Aktif aﬂ›r› yük
Termik aﬂ›r› yük
Ters bileﬂen / dengesizlik
Kilitli rotor
Uzun kalk›ﬂ süresi
Saat baﬂ› start
Düﬂük ak›m
Aﬂ›r› gerilim
Düﬂük gerilim
Pozitif bileﬂen düﬂük gerilim
Nötr gerilim kaymas›
Ters bileﬂen
Yüksek frekans
Düﬂük frekans
S›cakl›k (RTDs)
Termostat (3)
Buchholz (3)
Tekrar kapama
Tekrar kapama
Kesici ar›za

Mesajlar (2)
PHASE FAULT (4)
EARTH FAULT
DIR. PHASE FAULT (4)
DIR. EARTH FAULT
REVERSE P
THERMAL TRIP
THERMAL ALARM.
UNBALANCE I
ROTOR BLOCKING
LONG START
START INHIBIT
UNDER CURRENT
OVERVOLTAGE (4)
UNDERVOLTAGE (4)
UNDERVOLTAGE.PS
Vo FAULT
UNBALANCE V
OVER FREQ.
UNDER FREQ.
OVER TEMP.ALM
THERMOST. ALARM
BUCHHOLZ ALARM
FINAL TRIP
CLEARED FAULT
BREAKER FAILURE

(1) Sepam tipine ve aksesuarlar›na ba¤l› olarak geliﬂmiﬂ UMI veya SFT2841.
(2) fabrika ç›k›ﬂ› ayarl› mesajlar
(3) veya gaz bas›nç, s›cakl›k dedektörü (DGPT).
(4) ar›zal› faz›n tespiti (40 serisi ile).
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Tan›mlamalar

Lojik giriﬂ ve ç›k›ﬂlar

Ana ünite üzerinde 4 ç›k›ﬂ rölesi standart
4 adet ç›k›ﬂ rölesi O1, O2, O3 ve 04 A konnektörüne ba¤l›d›r.
A konnekterüne aﬂa¤›daki ba¤lant›lar yap›labilir:
b CCA 620 vida tip konnektör
b CCA622 ring terminal konnektör.
O1 ve O2 kesme ekipman›n› kontrol eden 2 ç›k›ﬂ rölesidir:
b O1: kesici açt›rma
b O2: kesici kapamay› engelleme.

CSH

CSH
19
18
17

19
18
17
15
14
13
11
10
8
7
5
4

O4

15
14
13

O3

11
10

O3

O2

8
7

O2

O1

5
4

O1

O4

O3 ve O4 indikasyon ç›k›ﬂlar›d›r. Watchdog yaln›zca O4 taraf›ndan aktif hale getirilir.

2-/a
1 +/ a

2 -/a
1 +/a

CCA620 konnektörü
(vida tipi terminal ba¤lant›s›).

CCA622 konnektör
(ring terminal ba¤lant›s›).

Opsiyonel giriﬂ / ç›k›ﬂ modülleri
12
11

O14

12
11

O14

9
8

O13

9
8

O13

6
5

O12

6
5

O12

O11

3
2

O11

3
2
L

Ç›k›ﬂ karakteristikleri
b 4 röle ç›k›ﬂ› O11, O12, O13, O14
v O11: kontrol ç›k›ﬂ›, kesici kapama için kullan›l›r.
v O12, O13, O14: indikasyon ç›k›ﬂlar›.

L

11
10

I14

11
10

8
7

I13

8
7

5
4

I12

5
4

I12

2
1

I11

2
1

I11 I21

M

5
O1

Vida tipi konnektöre ba¤lant›
b 1 kablolu 0,2 ila 2.5 mm2 yar›çapl› (u AWG 24-12)
b veya 2 kablolu 0,2 ila 1 mm2 yar›çapl› (u AWG 24-16).

2
1
K

5

O1

4
M

1

I11
2
4
5

ﬁönt açt›rma bobini için
ba¤lant›. Açma devresi ve
aç›k / kapal› pozisyon
eﬂlemesi izlemeli.

Schneider Electric

Kesici açt›rma devresi ba¤lant›s›

A
+
_

4
M

8
7
6
5
4

MES114 modülü
(10 giriﬂ / 4 ç›k›ﬂ).

D

A

Giriﬂ karakteristikleri
b 4 veya 10 gerilimsiz giriﬂ
v DC giriﬂ gerilimi 24 V DC’den 250 V DC’ye kadar harici DC besleme kayna¤›ndan.

10
9

I14 I26
I25
I24
I13 I23
I22

M

MES108 modülü
(4 giriﬂ / 4 ç›k›ﬂ).

I12

Opsiyonel giriﬂ / ç›k›ﬂ modülleri eklenerek standart olan 4 ç›k›ﬂ say›s› aﬂa¤›daki gibi
art›r›labilir:
b 4 giriﬂ ve 4 ç›k›ﬂ MES108 modülü ile
b 10 giriﬂ ve 4 ç›k›ﬂ MES114 modülü ile.
MES modülleri hücrenin arka k›sm›na tak›l›r.

+
_
D

"Ba¤lant›lar" "kesici kontrol" fonksiyonu seçildi¤inde kullan›l›r.

1

I11
I12

2
4
5

Düﬂük gerilim açt›rma bobini
ba¤lant›s› aç›k / kapal›
pozisyon eﬂlemesi izlemeli.
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Sepam 1000 + 20 serisi
uygulamalar›

Lojik giriﬂ ve ç›k›ﬂlar

Uygulamaya göre Sepam 1000+20 serisi seçim tablosu
Önceden ayarlanm›ﬂ kontrol ve izleme fonksiyonlar›n›n kullan›m›, özel parametre ayar› ve giriﬂlerin, uygulama ve Sepam tipine göre ayr›nt›l›
olarak ba¤lanmas›n› gerektirir.
Seçim tablosu geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi (UMI) veya uzman UMI seçimine göre yap›lm›ﬂt›r.
Fonksiyonlar
Lojik giriﬂler
Aç›k pozisyon

S20

T20

M20

B21 - B22

‹lgili giriﬂ

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b (2)
b
b (3)

b
b

b
b

I11

Harici açt›rma 3 (1)
Buchholz alarm (1) (Buchholz alarm mesaj›)
Rotor dönme tespiti

b

b (4)
b

ﬁarj pozisyonu sonu
Termostat alarm (1) (termostat alarm mesaj›)

b

Uzaktan kumanday› engelleme (1)
SF6-1

b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

Kapal› pozisyon
Lojik seçicilik
A/B gruplar›n›n de¤iﬂtirilmesi
Harici reset
Harici açt›rma (1)
Harici açt›rma 1 (1)
Harici ﬂebeke senkronizasyon
Harici açt›rma 2 (1)
Motor tekrar h›zlanma

SF6-2
Termik ayarlar› de¤iﬂtirme
Termik aﬂar› yük engelleme
Tekrar kapama engelleme
Lojik ç›k›ﬂlar
Açt›rma
Kapamay› engelleme
Watchdog
Kapama emri

I12
I13

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

I14

b

I23

b
b

I21
I22

I24

b
b
b
b
b

b
b
b

I25

b
b
b
b

b
b
b
b

O1

I26

b
b
b
b
b

b
b
b
b

O2
O4
O11

Not: tüm lojik giriﬂlere haberleﬂme hatt› ile ulaﬂ›labilir ve bu lojik giriﬂlere SFT2841 yaz›l›m› kontrol matrisi ile di¤er önceden ayarlanmam›ﬂ uygulamalar için
müdahele edilebilir
(1) düﬂük gerilim tipte iﬂletimler için bu giriﬂ "NEG" ile birlikte parametre ayar›na sahiptir.
(2) Buchholz/Gaz açt›rma mesaj.
(3) termostat açt›rma mesaj›.
(4) bas›nc› açt›rma mesaj›.
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Sepam 1000+ 40 serisi
uygulamalar›

Lojik giriﬂ ve ç›k›ﬂlar

Uygulamalaya göre Sepam 1000+40 serisi seçim tablosu (40 serisi)
Tabloda tan›mlanan fonksiyonlar konfigürasyona göre lojik giriﬂle birleﬂtirilebilir. Baﬂka bir deyiﬂle mevcut lojik giriﬂlerin s›n›rlar› dahilinde
kullan›lan fonksiyonlar ihtiyaca yönelik olarak adapte edilebilir. Bunlar düﬂük gerilim uygulamas› için tersinedir.
Fonksiyonlar
Lojik giriﬂler
Aç›k pozisyon
Kapal› pozisyon
Lojik seçicilik, engelleme emri kabulu
A/B gruplar›n›n de¤iﬂtirilmesi
Harici reset
Harici açt›rma 1
Harici açt›rma 2
Harici açt›rma 3

S40, S41, S42

b
b
b
b
b
b
b
b

Buchholz/gaz açt›rma
Termostat açt›rma
Bas›nç açt›rma
Buchholz/gaz alarm
Termostat alarm
Bas›nç alarm
ﬁarj pozisyon sonu
Uzaktan kumanda engelleme
SF6
Tekrar kapama engelleme
Harici ﬂebeke senkronizasyon

b
b
b
b
b

Termik aﬂ›r› yük engelleme
Termik ayarlar›n de¤iﬂtirilmesi

T40, T42

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b

b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

Rotor dönüﬂ yönü tespiti
Düﬂük ak›m korumas› engellenmesi
Açma emri
Kapama emri
Lojik ç›k›ﬂlar
Açt›rma
Kapamay› engelleme
Watchdog
Kapama kontrol emri

b
b
b
b
b
b
b

‹lgili giriﬂler
I11
I12
Serbest

b
b
b
b
b

I13
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

b
b
b

Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

Motor tekrar h›zlanmas›

Kapamay› engelleme

M41

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b

I21
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
O1
O2
O4
O11

Not: tüm lojik giriﬂlere haberleﬂme hatt› ile ulaﬂ›labilir ve bu lojik giriﬂlere SFT2841 yaz›l›m› kontrol matrisi ile di¤er önceden ayarlanmam›ﬂ uygulamalar için
müdahele edilebilir.
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Tan›mlamalar

Opsiyonel modüller

Geliﬂtirilmiﬂ kullan›c› arabirimi (UMI)
DSM 303 modülü sabit geliﬂtirilmiﬂ kullan›c› arabiriminin fonksiyonel özelliklerine
sahiptir. Sepam 1000+ ana ünitesi ile birlikte kullan›ld›¤›nda hücrenin ön k›sm›na
iﬂletmeye en uygun noktaya yerleﬂtirilebilir.
b derinlik 30 mm
b Ayn› modül tüm Sepam 1000+ ana ünitelerine ba¤lanabilir, ba¤lant› için iki farkl›
uzunluktaki kablo kullan›labilir. CCA 772 (2 metre) CCA 774 (4 metre). Geliﬂtirilmiﬂ
kullan›c› arabirimi olan bu ünite sabit kullan›c› arabirimi olan Sepam’larla birlikte
kullan›lamaz.

Trip
f
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I on

t
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16
= 61A
1
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= 63A
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t
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Geliﬂtirilmiﬂ kullan›c› arabirimi.

Analog ç›k›ﬂ modülü

I

MSA 141 modülü Sepam ölçümlerinden birini analog sinyale çevirir.
b parametre ayarlar› ile çevirilecek de¤er seçilir
b analog sinyal 0-10 mA, 4-20 mA, 0-20 mA olarak seçilebilir
b analog ç›k›ﬂ›n vida tip konnektörlere ba¤lant› ﬂekli:
v 1 kablo yar›çap› 0.2 ila 2.5 mm∑ (u AWG 24-12)
v veya 2 kablolu yar›çap› 0.2 ila 1 mm aras› ∑ (u AWG 24-16)
b her Sepam için tek bir modül kullan›l›r ve CCA 770, CCA 772, CCA 774 gibi farkl›
uzunluklardaki ba¤lant› kablolar› ile 0.6 m, 2 m veya 4 m olarak modül ba¤lant›s›
yapabilir.

Analog ç›k›ﬂ modülü.

S›cakl›k sensör modülü
S›cakl›k ölçümü (örnek olarak trafo veya motor sarg›lar›nda) aﬂa¤›daki koruma
fonksiyonlar›nda kullan›l›r:
b termik aﬂ›r› yük (çevre s›cakl›¤› da dikkate al›n›r)
b s›cakl›k izleme.
MET 148 modülüne 8 s›cakl›k sensörü ba¤lanabilir.
b parametre ayar›na göre Pt 100, Ni 100 veya Ni 120 s›cakl›k sensörü kullan›labilir
b 3 kablolu s›cakl›k sensörleri
b s›cakl›k sensörlerinin vida tipi konnektörlere ba¤lant› ﬂekli:
v 1 telli yar›-çap› 0.2 ila 2.5 mm∑ (u AWG 24-12)
v veya 2 telli yar› çap 0.2 ila 1 mm∑ (u AWG 24-16)
b Sepam 1000+ 20 serisi için tek bir modül ve CCa 770, CCA 772 ve CCA 774
kablolar› ile farkl› uzunluklar elde edilir (0.6, 2,4 metre)
b Sepam 1000+ 40 serisi için 2 farkl› modül ve CCA 770, CCA 772, CCA 774
kablolar› kullan›labilir
S›cakl›k sensör modülü.
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Opsiyonel modüller

Ba¤lant›lar

Geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi

Ara modül ba¤lant›lar›

DSM303 ba¤lant›s›

3 farkl› uzunluktaki kablo ba¤lant›lar› ile de¤iﬂik modül kombinasyonlar›
mümkündür.
b CCA770 (L = 0.6 m)
b CCA772 (L = 2 m)
b CCA774 (L = 4 m).
Modüller besleme gerilimini sa¤layan kablolar ile birbirlerine ba¤lan›r.
DSM 303 modülü ancak ba¤lant›n›n son halkas› olabilir.

DSM303
Da

MSA141 analog
ç›k›ﬂ modül ba¤lant›s›

Sepam 1000+
CCA772

A

1
2

MSA141
Da
D

3

MSA141 modülü

Dd

Da

M ERLIN GERIN

Rc

+
Dd

A

CCA772
(veya CCA774)

RIN
GE
N RIN
RLI G E
M paEmR10LI00N
MsepaEm 1000

CCA770

se

A

D1

Dd
Da

8 s›cakl›k sensörü
giriﬂli MET148 ba¤lant›lar›
A

1
n˚1

MET148

MET148 modülü

B

1

2
3

2
3

5
6

5
6

4
n°2

DSM303
geliﬂmiﬂ kullan
arabirimi (UMI

B

n°5

Ana üniteye en çok 3 modül ba¤lanabilir. Aradaki kablo uzunluklar› aﬂa¤›daki
tablodan seçilebilir:

4

7

Maksimum konfigürasyon

n°6
Ana Ünite

Kablo

1. Modül

Kablo

2. Modül

Kablo

3. Modül

CCA772
CCA772
CCA772
CCA772

MSA141
MSA141
MSA141
MET148

CCA770
CCA770
CCA770
CCA770

MET148
MET148
MET148
MET148

CCA774
CCA774
CCA772
CCA774

DSM303
DSM303
MET148
DSM303

7
8
9

n°4

10
11
12

8
9

n°7

10
11
12

n°8

MERLIN GERIN

n°3

Da

RLIN
MEamRL100IN0
sep 100
ME
0

RIN
GE

am

sep

20 serisi
40 serisi
40 serisi
40 serisi

Dd
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Toroidal ak›m trafolar›

Sensörler

CSH120, CSH200 toroidal ak›m trafolar›
Özel olarak dizayn edilmiﬂ CSH120 ve CSH200 toroid ak›m trafolar› direkt olarak
art›k ak›m ölçümü yapabilir.
‹kisi aras›ndaki tek fark çaplar›d›r.

Direkt kabloya ba¤lant›l›.

Yüzey ya da raya montaj.

Karakteristikler:
b iç çap ve a¤›rl›k:
v CSH120: ø 120 mm ; 0.6 kg
v CSH200: ø 200 mm ; 1.4 kg
b do¤ruluk: ± 5 % 20 ˚C’de
b çevirme oran›: 1/470
b maksimum ak›m: 20 kA - 1 s
b çal›ﬂma s›cakl›¤›: -25 ˚C to +70 ˚C
b depolama s›cakl›¤›: -40 ˚C to +85 ˚C
b s›cakl›¤a ba¤l› olarak do¤ruluk de¤iﬂimi: ± 1 %
b ba¤lant› direnci: < 4 W olmal›d›r.
Boyutlar (mm)
D
5 mm. çapl› 4 adet yatay
ba¤lant› için vida yuvalar›

F

øA

H

B

K

5 mm. çapl› 4 adet
yayl› dikey ba¤lant›
için vida yuvalar›
J

L

E
Boyutlar (mm)
A
B
CSH120
120
164
CSH200
200
256

26

D

E

F

H

J

K

L

44

190

76

40

166

62

35

46

274

120

60

257

104
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Ara birimler

Sensörler

CSH30
CSH30 toroid ak›m trafosu 1A veya 5A ak›m trafolar› ile art›k ak›m ölçülmek
istendi¤inde arabirim olarak kullan›l›r
Sepam giriﬂine yak›n bir noktaya ba¤lant›s› yap›lmal›d›r. (maksimum mesafe 2m).
b a¤›rl›k: 0.12 kg
b simetrik DIN raya montaj› yap›labilir.
Yatay CSH30 ba¤lant›s›.

Dikey CSH30 ba¤lant›s›.

Boyutlar
60

29
8

4

50

ø 30
82

16

5
2 ø 4,5
2 ø 4,5

ACE990
ACE 990 arabirimi herhangi bir OG toroid ak›m trafosu (çevirme oran› In: 50≤ n ≤
1500) ile yap›lan ölçümün Sepam’a adaptasyonu için kullan›l›r
Sepam 1000+ art›k ak›m giriﬂine ba¤lan›r.
Özellikler
b a¤›rl›k: 0.64 kg
b simetrik DIN raya montaj
b do¤ruluk:
v büyüklük: ± 1 %
v faz aç›s›: < 2˚
b maksimum ak›m 20 kA, 1s
b çal›ﬂma s›cakl›¤›: -5 ˚C’den +55 ˚C’ye kadar.
b depolama s›cakl›¤›: -25 ˚C +70 ˚C aras›.
Boyutlar

1

ACE 990
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Haberleﬂme

Tan›mlama ve karakteristikler

Sepam 1000+ RS485 ba lant l bir Modbus
haberle me kanal ile uzaktan izleme ve
kontrol sistemine ba lanabilir veya uygun
bir konvert r ile ba ka bir link e ba lanabilir :
Sepam’›n RS485 a¤a ba¤lanmas› için
aﬂa¤›daki modüller seçilebilir.
b ACE949-2 arabirimi 2-telli RS485 hatt› için
b ACE959 4 telli S485 hatt› için.

Kullan›labilen bilgiler
Haberleﬂme hatt› ile ulaﬂ›labilen bilgiler kullan›lan Sepam’›n tipine ba¤l›d›r. Kontrol
ve izleme sistemi ile ulaﬂ›labilen tüm bilgiler tek bir okuma ile ulaﬂ›labilmeyi sa¤lamak
üzere gruplanm›ﬂt›r.
Ölçümlerin okunmas› ve izlenmesi
Sepam taraf›ndan ölçülen tüm de¤erlere kontrol merkezinden ulaﬂ›labilir:
b faz ve toprak hata ak›mlar›, maks. demand ak›mlar›
b faz-faz, faz-nötr ve art›k gerilimler, frekans
b aktif ve reaktif güç, max. demand güç, enerji sayaç bilgileri
b s›cakl›klar
b kesici izleme bilgileri, toplam kesme ak›m›, kesici iﬂletim süresi ve operasyon
say›s›, kesici tekrar ﬂarj süresi v.s.
b motor iﬂletme asistan› bilgileri: motor kalk›ﬂ süresi, aﬂ›r› yükten açma öncesi kalan
zaman, açma sonras› bekleme süresi v.s.
Uzaktan ulaﬂ›lan indikasyonlar
b dijital bilgilerin okunmas›.
Bu bilgiler kullan›lan Sepam tipine ba¤l› olarak önceden koruma veya kontrol
fonksiyonu olarak tahsis edilir.
b 10 lojik giriﬂin durumunun okunmas›.

ACE949-2, 2-telli RS485 ba¤lant›s›.

Uzaktan kontrol emirleri
16 impuls tipi uzaktan kontrol emrinin yaz›lmas›
b direkt mod
b veya SBO modunda (iﬂletme öncesi seçim)
Kontrol emirleri ölçü, koruma veya kontrol fonksiyonlar›na tahsis edilir ve Sepam
tipine göre farkl›l›k gösterir.
Olaylar›n zamana ba¤l› olarak izlenmesi
b zaman etiketli bilgiler: lojik giriﬂler, indikasyonlar
b ms. mertebesinde olaylar›n etiketlenmesi
b harici I21 giriﬂi veya modbus hatt› ile senkronlama
Uzaktan okuma
b Sepam konfigürasyonu ve tan›mlamas›n›n okunmas›
b koruma ayarlar›n›n okunmas›
b koruma ayarlar›n›n yaz›lmas›
koruma ayarlar›n›n yaz›lmas› parametre ayarlar› ile istenildi¤inde engellenebilir.
Haberleﬂme hatt› ile ulaﬂ›labilen di¤er fonksiyonlar
b MSA 141 opsiyonel analog ç›k›ﬂ›n›n uzaktan yönetimi
b hata kayd› bilgilerinin transferi.

Karakteristikler
‹letim tipi
Protokol
H›z
Data format›

ACE959, 4 telli RS485 ba¤lant›s›.

Cevap süresi
1 a¤a ba¤lanabilecek max.
Sepam say›s›
RS 485 elektriksel ba¤lant›s›

Besleme gerilimi

Asenkron seri
Modbus slave (Jbus profile)
4800, 9600, 19200, 38400 bauds
1 start, 8 bits, parite yok, 1 stop
1 start, 8 bits, çift parite, 1 stop
1 start, 8 bits, tek parite, 1 stop
15 ms’den küçük
25
ACE949-2, EIA standard› ile uyumlu 2 telli RS
485 diferansiyel
ACE959, EIA standard› ile uyumlu 4 telli
diferansiyel
Harici, 12 V DC veya 24V DC yard›mc› kaynak

Ba¤lant› ﬂekli

Vidal› terminaller

Standart kablo ile
RS 485 ba¤lant›n›n maksimum
uzunlu¤u

12 V DC besleme ile
320 m 5 adet Sepam 1000+
180 m 10 adet Sepam 1000+
160 m 20 adet Sepam 1000+
125 m 25 adet Sepam 1000+
24 V DC besleme ile
1000 m 5 adet Sepam 1000+
750 m 10 adet Sepam 1000+
450 m 20 adet Sepam 1000+
375 m 25 adet Sepam 1000+
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Haberleﬂme

Tan›mlama ve karakteristikler

ACE949-2 2 telli
RS 485 ba¤lant›s›

Modbus haberleﬂme a¤›n›n kurulmas›
A

RS 485
network

Haberleﬂme a¤›n›n elektrik ve çevre ﬂartlar›ndan etkilenmesini önlemek ve h›zl› bir
ﬂekilde montaj› tamamlamak üzere adaptasyonu sa¤layacak bir aksesuar seti
kullan›l›r.

ACE 949-2

V+
VL+
L-

1

2

B
3
MERLIN GERIN

LL+
VV+

CCA612

4
MERLIN GERIN

¿

haberleﬂme a¤› ba¤lant› arabirimi (12V DC veya 24 V DC ile beslenir).
b ACE949-2 2 telli RS 485 a¤›
b ACE 959 4 telli RS 485 a¤›

to
Sepam

C

MERLIN GERIN

¡

CCA612 kablosu Sepam ana ünitesi C portu ile ba¤lant› arabirimi aras›ndaki
ba¤lant›n›n yap›lmas› için kullan›l›r.

RS 485
network

¬ ACE 949-2 veya ACE 959’un sa¤lad›¤› yard›mc› gerilim ile RS 485 hatt›n›n master
Modbus’a ba¤lant›s›n›n gerçekleﬂmesi ve haberleﬂme hatt›n›n polarizasyon /
sonland›rma iﬂlemi için
b ACE909-2, RS 485 / RS 232 çevirici
b veya ACE919CA (110 V AC veya 220 V AC) RS 485/RS485 ba¤lant›
b veya ACE919CC (24 V DC veya 48 V DC) RS 485/RS 485 ba¤lant›.

ACE959 4 telli RS485 ba¤lant›s›
ACE959
(1)

A

√

Modbus iletiﬂim kablosu
b 2 telli RS 485 a¤ için: ekranlanm›ﬂ 2 kablo
(1 RS485, 1 kablo besleme için)
b 4 telli RS485 a¤ için: 3 adet ekranlanm›ﬂ kablo
(2 tel RS485, 1 tel besleme için)
b kalaylanm›ﬂ bak›r örgü koruma: > 65 %
b karakteristik empedans: 120 W
b gauge: AWG 24
b her birim uzunluk direnci: < 100 W per km
b iletkenler aras› kapasitans: < 60 pF per m
b iletkenler aras› kapasitans ve koruyucu: < 100 pF per m
b maksimum uzunluk: 1300 m.

VV+
Rx+
RxTx+
Tx-

(1)
VV+
Rx+
RxTx+
Tx-

VV+

B
CCA612
C

to
Sepam

D
(2)

Standart kablo örne¤i (2 telli RS485 hatt› için):
b üretici: BELDEN referans: 9842
b üretici: FILOTEX referans: FMA-2PS.
Yüksek performansl› kablo örne¤i:
b üretici: FILECA referans: F2644-1.
Daha fazla bilgi için "Sepam-RS485 a¤› ba¤lant› rehberi"
PCRED399074EN katalo¤una bak›n›z.

Rx+, Rx-: Sepam alg›lama (IN+, IN-)
Tx+, Tx-: Sepam iletimi (OUT+, OUT-)
(1) yard›mc› gerilim ayr› bir kablo ile iletilir veya 3 kablolu
ba¤lant› ile iletilir.
(2) yard›mc› gerilim kayna¤› terminal bloklar›.
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Parametre ve koruma
ayarlar›

Tan›mlamalar

Koruma ayarlar›

Trip
Curve = inverse
Threshold = 110 A
Delay = 100 ms

Standart sinyal lambalar› ile geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi: (UMI)

Sepam 1000+ aﬂa¤›daki ﬂekillerde set edilebilir:
b geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi (UMI) seçene¤i olan Sepam’da ön panel kullan›larak.
Fonksiyon tuﬂlar› (mavi) ile menüde dolaﬂarak ekrandaki de¤erler kabul ettirilebilir.
Gerçekleﬂtirilen ana fonksiyonlar:
v ﬂifre de¤iﬂtirilmesi
v genel ayarlar›n girilmesi
v koruma ayarlar›n›n girilmesi
b SFT 2841 yaz›l›m› olan bir PC kullan›larak ön panelden Sepam 1000+’a ba¤lant›
yap›labilir. Her türlü PC ortam›na uygun Windows menüleri kullan›larak kullan›c›y›
koruma ayarlar› ve parametreler aras›nda yönlendirir.
SFT 2841 yaz›l›m› ile parametreler ve koruma ayarlar› Sepam’a ba¤l› durumda veya
ayr› durumda bilgisayarda ayarlanabilir.
Böylece sahada daha önceden ayarlanm›ﬂ set de¤erlerinin k›sa sürede Sepam’a
yüklenmesi sa¤lan›r.
SFT2841 yaz›l›m› ile gerçekleﬂtirilen ana fonksiyonlar:
b ﬂifre de¤iﬂtirilmesi
b genel ayarlar›n girilmesi (oranlar, örnekleme süresi, ....)
b koruma ayarlar›n›n girilmesi
b program loji¤inin de¤iﬂtirilmesi
b dosya kay›t fonksiyonlar›n› eriﬂilebilir k›lmak veya iptal etmek.

Faz aﬂ›r› ak›m korumas› ayarlar›n›n ekran görüntüsü.

Program loji¤i parametre ayarlar›
Program loji¤i parametre ayarlar› genellikle koruma fonksiyonlar› taraf›ndan sinyal
lambalar›na ve ç›k›ﬂ rölelerine gönderilen datalar›n görevlendirilmesi ile ilgilidir.

Parametre ayarlar› PC ekran› görüntüsü.
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Program loji¤i

Parametre ve koruma
ayarlar›

Seçilen Sepam tipine göre (S20, S40, T20, ....) her Sepam fabrika ç›k›ﬂ› program
loji¤i ayarlar›na sahiptir. Ayn› zamanda de¤iﬂik sinyal lambalar› için mesajlar
mevcuttur. Fonksiyonlar en s›k kullan›lan ﬂekli ile görevlendirilmiﬂtir.
SFT 2841 yaz›l›m› kullan›larak parametre ayarlar› veya etiket bilgileri yeniden
düzenlenebilir.
Parametre ayar› örne¤i: MES114 opsiyonel modeli olan Sepam 1000+ S20
IS (2) Ç›k›ﬂlar
Fonksiyonlar
Faz koruma
Toprak hatas›
Dengesizlik koruma
Tekrar kapama
Aç›k pozisyon
Kapal› pozisyon
Bloke edici giriﬂ
al›nmas›
Hat ay›r›c› aç›k
pozisyon (1)
Harici koruma ile
açt›rma

Uzaktan kontrolün
engellenmesi
SF6 bas›nc›n›n
düﬂmesi
Blokaj›n iletimi
"Pick-up" sinyali

50/51-1
50/51-2
50N/51N-1
50N/51N-2
46
79
l11
l12
l13

b
b
b
b
b
b
b
b
b

l14

b

l21

b

l22
l23
l24
l25

b

l26

b

Watchdog
(Kendini izleme)
Ç›k›ﬂlar
O1 - açt›rma
O2 - kapamay› engelleme
O3 - bloke edici iletimi
O4 - watchdog
O11 - kapama emri
O12 - faz hatas› ihbar
O13 - toprak hatas› ihbar
O14 - kal›c› ar›za

01
b
b
b
b
b

02
b
b
b
b
b

Sinyal lambalar›
03

04

011

012
b
b

013

014

L1
b

L2

L3

‹lgili
fonksiyonlar
L4

L5

L6

L7

L8

b
b
b

b
b

L9
b
b
b
b
b

Kesici kontrolü

b
b
b

Açma devresi
izleme
Lojik seçicilik

b

Uzaktan kontrol
b

b
b
b

Lojik seçicilik
Hata kayd›
tetikleme

b

b

Sinyal lambalar›
L1 - I > 51
L2 - I >> 51
L3 - lo > 51N
L4 - lo >> 51N
L5 - ext
L6 L7 - off
L8 - on
L9 - Trip

(1) veya ayr›lm›ﬂ pozisyonda.
(2) serviste.
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Boyutlar ve a¤›rl›k

Karakteristikler

Sepam 1000+ ana ünite
Ön panel yüzey montaj
Üstten görünüm

Yandan görünüm

Sac kesimi
160 ±0,2

montaj mandal›

176

160
222

198

202
±0,2

Görüntüdeki montaj geliﬂmiﬂ kullan›c› arabirimi kullan›lm›ﬂ ve
opsiyonel MES114 modülü içeren Sepam ba¤lant›s›d›r.
A¤›rl›k seri 20 =
1.2 kg opsiyonsuz.
1.7 kg opsiyonlu.
A¤›rl›k seri 40 =
1.4 kg opsiyonsuz.
1.9 kg opsiyonlu.

Montaj levhas› kal›nl›¤› < 3 mm.
31

“Terminal blo¤u" montaj› (AMT840 plakas› ile)
Sepam’› kompartman›n arka bölümüne montaj için
kullan›l›r.
DSM303 kullan›c› arabirimi kullan›larak uygulanabilir.

98

6,5
40

40

230

40

40

40
15
216
236

176

123

32
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Karakteristikler

Boyutlar ve a¤›rl›k

DSM303 modülü

Yüzey montaj için kesim boyutlar› (montaj plaka kal›nl›¤› < 3 mm)

b a¤›rl›k: 0.3 kg

Yandan görünüﬂ

Kesit
144 ±0,2

montaj mandal›

konnektör

7
11

96

117

98.5 ±0,5

15

CCA77x kablosu ile
maksimum derinlik: 25
2

16
25

ACE949-2 modülü

ACE959 modülü

b a¤›rl›k: 0.1 kg
b simetrik DIN raya montaj

b a¤›rl›k: 0.25 kg
b simetrik DIN raya montaj

4

14

88

72

30 (1

)

88

30 (1)

MET148 modülü

MSA141 modülü

b a¤›rl›k: 0.2 kg
b simetrik DIN raya montaj

b a¤›rl›k: 0.2 kg
b simetrik DIN raya montaj

4

4

14

88

14

88

30 (

1)

30 (

1)

(1) CCA77x ba¤lant› kablosu ile maksimum derinlik: 70mm.
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Karakteristikler

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Analog giriﬂler
Ak›m trafosu
1 A veya 5 A CT (CCA630 ile)
1 A - 6250A

giriﬂ empedans›
tüketim

Gerilim trafolar›
220 V - 250 kV

kal›c› termik dayan›m
1 sn. aﬂ›r› yük
giriﬂ empedans›
giriﬂ gerilimi
kal›c› termik dayan›m
1 sn. aﬂ›r› yük

< 0.001 W
< 0.001 VA 1 A’de
< 0.025 VA 5 A’de
3 In
100 In
> 100 kW
100 to 230/÷3 V
230 V
480 V

Pt 100
yok
4 mA

Ni 100 / 120
yok
4 mA

24 - 250 Vcc
3 mA tipik
14V tipik

-20/+10 %

S›cakl›k sensör giriﬂleri
S›cakl›k sensör tipi
Topra¤a göre izolasyon
Sensörlere verilen ak›m
Lojik giriﬂler
Gerilim
Tüketim
Anahtarlama eﬂi¤i (2)
Ç›k›ﬂ röleleri kontrolü (O1, O2, O11 kontaklar›)
Gerilim
DC
AC (47.5 to 63 Hz)
Sürekli ak›m
Açma
rezistif yük
kapasitesi
L/R yük < 20 ms
L/R yük < 40 ms
rezistif yük
yük güç faktörü > 0.3
Kapama kapasitesi
‹hbar röle ç›k›ﬂlar› (O3, O4, O12, O13, O14 kontaklar›)
Gerilim
DC
AC (47.5 to 63 Hz)
Sürekli ak›m
Açma
L/R yük < 20ms
kapasitesi
yük güç faktörü > 0.3
Besleme gerilimi (20 serisi)
kademe
24 V DC
-20 % +50 % (19,2 - 36 V DC)
48 / 250 V DC
-20 % +10 %
110 / 240 V AC
-20 % +10 %
47.5 to 63 Hz
dayan›m
Besleme serisi (40 serisi)
kademe
24 / 250 V DC
-20 % +10 %
110 / 240 V AC
-20 % +10 %
47.5 to 63 Hz
dayan›m
Analog ç›k›ﬂ
Ak›m
Yük empedans›
Do¤ruluk

(19.2 V - 275 V)

24 / 48 V DC

127 V DC

220 V DC

8A
8/4A
6/2A
4/1A
< 15 A 200 ms için

8A
0.7 A
0.5 A
0.2 A

8A
0.3 A
0.2 A
0.1 A

24 / 48 V DC

127 V DC

220 V DC

2A
2/1A

2A
0.5 A

2A
0.15 A

100 V - 240 V AC
8A

8A
5A

tüketim (1)
3-6W
2 - 4,5 W
3 - 9 VA

100 - 240 V AC
2A
1A

maks. tüketim (1)
7 - 11 W
6-8W
9 - 15 VA

enerjilenme ak›m›
< 10 A 10 ms için
< 10 A 10 ms için
< 15 A ilk yar›m
periyod için

maks. tüketim (1)
7 to 11 W
9 to 25 W

enerjilenme ak›m›
< 28 A 100 m s
< 28 A 100 m s

10 ms
tüketim (1)
3 to 6 W
3 to 6 W
20 ms
4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 10 mA
< 600 W (kablaj dahil)
0.50 %

(1) konfigürasyona ba¤l› olarak.
(2) daha üst de¤erler için bize baﬂvurunuz.
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Çal›ﬂma ﬂartlar›

Karakteristikler

‹zolasyon
Anma frekans›nda dielektik dayan›m
1.2 / 50 µs darbe dalgas›
Elektromanyetik uyum
Geçici h›zl› yanma

2 kVrms - 1mn (1)
5 kV (2)

IEC 60255-5
IEC 60255-5
IEC 60255-22-4
IEC 61000-4-4
IEC 60255-22-1
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 60255-22-2
IEC 61000-4-2
EN 55022 / CISPR 22
EN 55022 / CISPR 22

s›n›f IV
seviye IV
s›n›f III
seviye III
seviye III
s›n›f III
seviye III
s›n›f B
s›n›f A

IEC 60529

IP 52 (7)

Sal›n›m
ﬁok / sars›nt›
Deprem
Yang›n dayan›m›
‹klimsel dayan›m
‹ﬂletim
Depolama
Nem s›cakl›¤›

IEC 60255-21-1
IEC 60255-21-2
IEC 60255-21-3
IEC 60695-2-1

s›n›f II (5)
s›n›f II (5)
s›n›f II (5)
akkor tel

Korozyon etkisi
Sertifikasyon
CE
UL508 (6)

IEC-68054-4

1 MHz sal›n›ml› dalga
Radyasyona ba¤›ﬂ›kl›k
RF bozulmalara karﬂ› dayan›m
Elektrostatik boﬂal›m
‹letilen bozunum
Bozulma alan emisyonu
Mekanik dayan›m
Koruma s›n›f›

IEC 60068-2-1 ek 2
IEC 60068-2-1 ek 2
IEC 60068-2-3

10 V/m
10 V
6 kV / 8 kV (contact / air)
yard›mc› besleme (3)
(4)

ön panel
di¤er yanlar kapal›
(IP 20 arka bölüm)

650 ˚C
-25 ˚C to + 70 ˚C
-25 ˚C to +70 ˚C
93 % HR at 40 ˚C,
56 gün (depolama)
10 gün (iﬂletim)

s›n›f I

(1) 1 kVrms haberleﬂme hariç.
(2) 3kV ortak mod. haberleﬂme hariç, 1 kV diferansiyel mod.
(3) genel standart.
(4) genel standart.
(5) ürünün esas dayan›m›, yard›mc› elemanlar hariç.
(6) seri 40 - bize dan›ﬂ›n.
(7) ürünle birlikte sa¤lanabilen bir çanta ile NEMA12 dayan›m› sa¤lanabilir.
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